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Presentació 
 
 
Les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials es desenvolupen en un context canviant 
que demana l’adaptació a nous serveis i nous models d’atenció en uns paràmetres de màxima 
eficiència i qualitat.  
 
En aquest marc de canvi continu, l’àmbit de serveis generals de 
les organitzacions sanitàries i socials permet realitzar 
l’adaptació dels serveis de suport i les infraestructures a les 
demandes actuals i futures. Coordinar tots els actors propis i 
aliens per a garantir la prestació de serveis sanitaris de manera 
òptima, continuada i de qualitat a tots els dispositius 
assistencials, en l’àmbit de les infraestructures.  
 
Conscient d’aquesta realitat, Unió Consorci Formació ha elaborat i dissenyat, conjuntament 
amb professionals experts del sector, un itinerari de formació continuada i especialitzada, 
diferenciador i atractiu, per al col·lectiu de professionals de l’àmbit de serveis generals de les 
organitzacions sanitàries i socials. 
 

 
Objectius 
 
General 
 
Oferir als professionals una formació continuada, especialitzada amb un programa de 
coneixement aplicat que permeti l’actualització i adaptació a les necessitats actuals que es 
precisen en les àrees de Serveis Generals d’una entitat en aquest sector. 

Específics 
 

• Actualitzar i adaptar-se als nous contextos amb eficiència i responsabilitat. 
• Fer un procés de reflexió individual que permeti una actualització professional efectiva. 
• Tenir visió global i estratègica, atents a les noves realitats i tendències de futur. 
• Treballar amb el màxim d’eficàcia i eficiència en la gestió, optimitzant recursos i 

impulsant noves maneres de fer. 
 

Adreçat a 
 
Professionals gestors, comandaments, responsables, coordinadors, tècnics dels processos que 
integren els serveis generals d’una entitat de salut i social, que vulguin actualitzar els seus 
coneixements per a millorar el seu desenvolupament professional. 
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Continguts 

Els continguts d’aquesta segona edició del programa formatiu d’actualització han estat 
dissenyats i elaborats per un grup de treball impulsat per la Comissió de Serveis Generals del 
Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb el propòsit de tractar temes relacionats amb 
l’activitat quotidiana dels professional dels àmbits de serveis generals. 
 
Aquest grup d’experts continuarà la seva activitat fent una valoració d’aquesta segona edició 
per facilitar i orientar el disseny i l’elaboració de la següent edició d’aquest programa. 
 
El programa s’ha estructurat en àmbits competencials que contenen diversos mòduls temàtics: 
 

 Competències tècniques:  
 

o Transversals vinculades amb l’organització i el seu entorn. Continguts que 
tenen un àmbit més de caràcter normatiu, del marc legal, acreditatiu del 
nostre entorn professional: gestió de la qualitat, gestió de la seguretat i salut 
laboral; innovació ... 

 
o Específiques vinculades als processos de serveis generals. Accions formatives 

orientades a actualitzar coneixements i habilitats pel que fa al seu 
desenvolupament i optimització: obres i enginyeria; manteniment; 
electromedicina; seguretat; restauració; neteja; bugaderia; medi ambient. 

 

 Competències relacionals: diferents nivells d’interrelació. La formació pel que fa al 
desenvolupament de les aptituds i actituds vinculades a l’autolideratge i les 
competències personals en les relacions amb els professionals, unitats, serveis, etc. 
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Metodologia i format 

 
El programa compren sessions presencials a càrrec de professionals experts en la matèria, 
orientats a entrenar i desenvolupar tècniques, recursos i models útils per aplicar a les 
organitzacions. Inclouen activitats i dinàmiques participatives per promoure l’intercanvi de 
coneixements i d’experiències professionals en l’àmbit de serveis generals.  
 
Format de sessions presencials de 5 hores de duració de 9 a 14 hores. Són un total de 16 
sessions que es poden escollir individualment o en conjunt (total de 80 hores).  
 
 

Programa 2019/2020 (2a edició) 
 
 

                    Calendari i planificació 
 

De novembre de 2019 a abril de 2020 
   

Competències tècniques especifiques   

   

Sessió 1 Infraestructures en centres sanitaris. 06/11/2019 2a edició 
Sessió 2 Implantació de seguretat personal, bàsica i mínima, en entorns sanitaris. 20/11/2019 2a edició 
Sessió 3 Recomanacions de neteja als centres sanitaris. 29/11/2019 2a edició 
Sessió 4 Gestió de la restauració: col·lectivitat captiva. 13/12/2019 2a edició 
Sessió 5 El cicle d'ús i rentat la de llenceria hospitalària. 24/01/2020 NOVA! 
Sessió 6 Manteniment electromèdic i eficiència energètica. 07/02/2020 NOVA! 
Sessió 7 Alimentació-Nutrició-Cuina-Restauració: repercussió directa, en la gestió 
                i cura en l’àmbit  assistencial. Importància i implicació en el servei. 

 
21/02/2020 

 
NOVA! 

Sessió 8 Millora, innovació en les cafeteries i els espais lúdics en de la  
               restauració col·lectiva. 

 
06/03/2020 

 
NOVA! 

Competències tècniques transversals   

   

Sessió 9 Residus: gestió i normativa. 17/01/2020 2a edició 
Sessió 10 Internet de les coses. 30/01/2020 2a edició 
Sessió 11 Metodologies de planificació i millora. 14/02/2020 2a edició 
Sessió 12 Gestió d’operacions, processos i Lean en Salut. 20/03/2020 NOVA! 
Sessió 13 Què he de saber de la Llei de Contractes del Sector Públic? 24/04/2020 NOVA! 
Competències relacionals   

   

Sessió 14 Autoconeixement i coneixement de l’altre. 28/02/2020 2a edició 
Sessió 15 Habilitats relacionals. 13/03/2020 2a edició 
Sessió 16 Gestió de conflictes en els equips. 03/04/2020 2a edició 
 
 

Lloc de realització 
 
El curs s’impartirà a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili. 
Esteve Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona. 
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Modalitats d’inscripció  
 
S’ofereixen diferents possibilitats d’inscripció al cicle Update de serveis generals: 
 
Inscripció individual als tallers 

– Sessió núm. 14 (Autoconeixement per a l’eficàcia personal, amb eina Discovery Insights)  215€ 
– Resta de sessions  105€ 
 

Paquets d’inscripcions  
Les organitzacions que adquireixin un pack tenen dret a inscriure el professional que 
considerin a cada seminari, de manera que el conjunt del pack pugui ser realitzat per una o 
diverses persones, a criteri de cada entitat. En el moment de fer la inscripció al pack s’hauran 
d’identificar les sessions en què es vol participar. 
 

– Pack de 20 inscripcions (Cada pack de 20 compta amb dues inscripcions a la sessió núm. 14) 1.900€ 
– Pack de 10 inscripcions (Cada pack de 10 compta amb una inscripció a la sessió núm. 14) 1.000€ 

 
Descarrega i complimenta el document d’inscripció 
 
Les devolucions d’inscripcions a les diferents sessions de l’Update de serveis generals es faran 
per cancel·lacions amb una antelació mínima d’una setmana. 

 
Formació a mida 
 
Les sessions de l’Update de serveis generals poden impartir-se també en un format a mida, 
adaptant i alineant el projecte formatiu amb els interessos i necessitats d’una organització en 
concret. 

 
Acreditació i reconeixement acadèmic 
 
Els participants del programa rebran un certificat acreditatiu de les entitats organitzadores, 
que acreditarà la seva participació en la formació.  
 
L’assistència a les 16 sessions de l’Update de serveis generals permetrà obtenir, als assistents 
que ho desitgin, un certificat d’extensió universitària d’assistència, emès per la Fundació 
Universitària del Bages, Campus UManresa (Universitat de VIC - Universitat Central de 
Catalunya).  
 
 
 
 

Per a més informació i inscripcions 
 
Unió Consorci Formació. Lorena Moralo Tel: 93.259.43.82 lmoralo@ucf.cat www.ucf.cat 
 

 
 
 
 

https://www.ucf.cat/portfolio-items/update_serveis_generals/#tab-ca15235998831370c87
mailto:lmoralo@ucf.cat
http://www.ucf.cat/
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Sessió núm. 1:  Infraestructures en centres sanitaris. 
6 de novembre de 2019 
 
 
La gestió de les infraestructures als centres sanitaris tenen un impacte directe en l’atenció dels usuaris i 
també en la qualitat final percebuda. La qualitat en la gestió dels recursos que es disposen i l’eficiència 
en la presa de decisions són elements fonamentals per assolir la satisfacció dels nostres usuaris. 
Aquestes decisions es comencen des del moment en què es construeix el centre, des que es fa la 
implantació dels serveis i s’escullen materials i instal·lacions, fins a la gestió diària dels edificis i s’arriba a 
la regulació de la temperatura del centre. 
 
 
Objectius:  
 

 Conèixer les infraestructures habituals que existeixen als centres sanitaris (recursos físics i 
instal·lacions), amb les diferents necessitats normatives i funcionals, la seva complexitat, i 
formes d’optimització en la seva gestió tècnica i documental. 

 
 
Continguts:  
 

 Introducció. 

 Marc normatiu. 

 Infraestructures e instal·lacions. 

 Manteniment d’equips i instal·lacions. 

 Eficiència energètica. 

 Gestió sostenible. Gestió integrada. 

 Millora continua. Reenginyeria de processos. 
 
 
Docent:  
 
David Barrachina Caricchio. Enginyer en Organització Industrial (UPC). Enginyer tècnic Industrial en 
Química Industrial. Programa d’Alta Direcció Empreses (IESE). Postgrau Lean Practitioner (UPC/Institut 
Lean).  
 
Des del 2007 i fins al 2017 com a director d’infraestructures i serveis generals a la Fundació Sanitaria de 
Mollet. Actualment és el cap d’infraestructures, manteniment i serveis hotelers del Consorci Sanitari del 
Maresme. 
 

Professor associat a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), pel curs “Máster en Gestió 
Sanitària”. Professor del Postgrau acreditat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Escola 
Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) “La Arquitectura del Hospital del Siglo XXI”. 
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Sessió núm. 2: Implantació de Seguretat personal, bàsica i mínima, en entorns 
sanitaris. 20 de novembre de 2019 
 
Cada dia és més necessari que la seguretat es gestioni des de “dins cap a fora”, és a dir, des del personal 
de Serveis Generals del propi centre sanitari, amb l’ajuda d’empreses i entitats externes. 
 
Són diversos els factors determinants que fan tan necessari implantar un model de seguretat que 
permeti adaptar-lo a les noves demandes: la situació econòmica i estratègica del centre sanitari, les 
necessitats reals del dia a dia, l’ús massiu d’elements tecnològics, l’increment d’agressions al personal, 
els nous riscos globals. En definitiva, hem de ser capaços d’adaptar el servei de seguretat a la nova 
demanada social, present i futura, i fer-ho nosaltres, els professionals de Serveis Generals. 
 
La manera d’implantar aquest tipus de seguretat, que ja funciona amb gran èxit en altres països, és 
mitjançant la formació específica, el coneixement de l’entorn i les proves contínues dels protocols 
implantats i, l’aspecte més important, la implicació personal de cadascuna de les persones que integren 
l’equip de professionals del departament de Serveis Generals (Facilities Services) del departament tècnic 
(Facility Management) del centre sanitari. 
 
Objectius: 

 Formular, proposar, i dissenyar un sistema, amb els mínims recursos disponibles, orientat a 
garantir la seguretat de persones, processos i actius del nostre centre de salut o hospital, al 
més alt nivell possible i amb la visió del departament de Serveis Generals o Facility Services 
seguint la disciplina del Facility Management. 

 
Continguts:  

 Introducció a la pràctica i entrega d’informació necessària. 

 La seguretat en entorns sanitaris, centres de gent gran passat, present i futur. 

 Identificació de les zones vulnerables i grau de criticitat. 

 Identificació del nivell de seguretat necessari i el que s’implantarà. 

 Identificació dels riscos i amenaces. Sistema ràpid d’identificació, valoració i minimització. 

 Identificació de tipologia d’usuaris de l’espai sanitari i entorn. 

 Identificació de sistemes de seguretat no invasius per a l’usuari. 

 Identificació i realització de protocols bàsics de seguretat. 

 Sistema d’integració de la seguretat en el centre pel personal de Serveis Generals. 

 Gestió d’una emergència extra-hospitalària. 

 Coordinació de l’ajuda externa entre Serveis Generals i organitzacions i empreses externes. 

 Presentació d’esquema de fulla de ruta per a la implantació d’un servei de seguretat des del 
departament de Serveis Generals. 
 

Docent:  

Francisco Martínez. Director General de FMIC (Facility Management para Infraestructuras Críticas). 
Pèrit judicial col·legiat (TIP.307) en: Facility Management (gestió d’edificis i serveis generals), seguretat 
ciutadana, llibertats públiques i terrorisme, investigació d’incendis, física d’ignició i investigació 
d’accidents de RPAS (Drons). Co-autor i Director acadèmic del Postgrau al Col·legi d’Arquitectes tècnics 
de Barcelona. Autor i Director acadèmic del curs de gestió d’immobles i serveis generals per La 
Universitat Isabel I. Analista i autor de l’estudi d’afectació del terrorisme jihadista i mesures de protecció 
pels ocupants d’un edifici d’ús privat. Formació en Criminologia i enginyeria militar. 
 
Com a projectes més destacables, ha estat 18 anys a Telefónica, 6 anys com a director d’instal·lacions i 
serveis generals d’una multinacional dedicada a la impressió de valors i gestió de paper moneda. 6 anys 
com a director del postgrau de facility management i seguretat. 3 anys com a coordinador 
d’emergències extra-hospitalàries, simulacres d’evacuació en hospitals. 300 professionals formats en 
facility management i security management. 600 professionals sanitaris formats en equips d’intervenció 
i emergències extra - hospitalàries. 
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Sessió núm. 3: Recomanacions de neteja als centres sanitaris. 
29 de novembre de 2019 
 
 
Les recomanacions per a la neteja dels centres sanitaris és una iniciativa més de la estratègia de l’Aliança 
per la seguretat del pacient, que es va iniciar al 2005 i persegueix la disminució dels efectes adversos 
relacionats amb l’assistència. 
 
Les superfícies de l’entorn immediat dels pacients estan contaminades amb microorganismes, 
multiresistents (MR), pel que tenen un paper important en l’adquisició indirecta d’infeccions causades 
per aquests gèrmens. 
 
Objectius:  
 

 Establir unes pautes, basades en l’evidència científica, que serveixin de base als centres 
sanitaris per elaborar els seus protocols. 

 
 
Continguts:  
 

 Introducció infecció nosocomial. 

 Definicions de neteja. 

 Materials i productes. 

 Procediments de neteja. 

 Freqüència. 

 Neteja dels materials. 

 Avaluació de neteja. 

 Responsabilitats. 
 
 
Docent:  
 

Carlota Hidalgo. Actualment treballant des de 2014 com a infermera al Programa de Control 
d’Infeccions del Servei d’Epidemiologia i Avaluació de l’Hospital del Mar de Barcelona, Parc de Salut 
Mar. A càrrec del control de reingressos de pacients portadors de microorganismes conflictius, control 
de la prevenció de la infecció de la ferida quirúrgica i talls de prevalença del programa VINCat.DUI 2005 
per la UB a l’Escola Superior d’Infermeria del Mar. Infermera assistencial a la Unitat de Nefrologia i 
Hemodiàlisi de l’Hospital del Mar de Barcelona, Parc de Salut Mar, des de juny de 2005 a març de 2014. 
Exclusivament dedicada a l’àmbit assistencial fins al 2009 que comença una col·laboració a 
l’EDTNA/ERCA (European Dialysis & Transplant Nurses Association/European Care Association) de forma 
esporàdica. Al 2011 com a Voluntària, ocupa el càrrec de representant de l’associació a Espanya, duent a 
terme varietat de projectes, participant a taules rodones i potenciant la investigació dins l’àmbit 
d’infermeria. 
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Sessió núm. 4:  Gestió de la restauració: Col·lectivitat captiva. 
13 de desembre de 2019 
 
 
Assolir els coneixements bàsics de la missió, la legislació i el funcionament d’un servei de cuina 
hospitalari. 
 
Objectius:  
 

 Conèixer la missió d’un servei de cuina d’un hospital. 

 Conèixer els agents que intervenen en el procés d’avaluació i lliurament de la dieta hospitalària. 

 Conèixer i aplicar correctament la legislació vigent. 

 Conèixer els diferents tipus de funcionament, emplatat i logística. 
 

Continguts:  
 
Principis bàsics del servei de cuina en un hospital. 
 

 Segur 
o Tipus de línies de producció. 
o Legislació. 

 Idoni 
o Dieta adaptada a la patologia del pacient. 
o Arbre de dietes. 
o Relació pacient  -infermer/a – dietista. 

 Gastronòmic 
o Menús elecció. 
o Variabilitat. 
o Presentació. 
o Productes. 
o Satisfacció. 

 
Docents:  
 
Miquel Ortega i Sánchez. Grau en Direcció Hotelera per la Universitat Autònoma de Barcelona, cursant 
Administració i Direcció d'Empreses. Inicia la seva experiència professional en el sector hoteler en 
diferents països de la UE (Bèlgica, Holanda, Irlanda) de les principals cadenes (NH, Hilton, Melià), en 
àrees de gestió de compres, Front Office Manager, i direcció d'Hotel en diferents establiments. Al 2004 
passa al sector hospitalari, treballant als Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, com a tècnic 
d'Hoteleria. Al 2009, es crea Emporhotel, i com a director, gestiona les serveis hotelers integrals de 
diferents entitats del Baix i Alt Empordà, com Fundació Hospital de Palamós, Fundació Salut Empordà 
(Hospital de Figueres) i Fundació Palafrugell Gent Gran. 
Jofre Balagué i Bellido. Cuiner per l’Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona. Màster en 
administració i direcció d’empreses (MBA) per la UPF-Barcelona School of Management. Postgrau de 
Gestió de Restauració per a Col·lectivitats per l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme. Actualment 
treballa a l’Hospital General de Granollers (FPHAG), com a cap de serveis generals. Ha treballat a Sodexo 
com a cap d’àrea gestionant hospitals, geriàtrics i residències d’avis. Anteriorment havia sigut formador 
de cursos per a personal hoteler, subvencionats pel govern Balear. 
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Sessió núm. 5: El cicle d'ús i rentat de la llenceria hospitalària. 
24 de gener de 2020         NOVA! 
 
 
Conèixer el cicle complet d'ús i rentat de la llenceria hospitalària, així com les principals característiques 
i diverses casuístiques que es donen en cada etapa del mateix. 
 
 
Objectius:  
 

 Conèixer el cicle d’ús i rentat de la llenceria hospitalària. Perquè patim carències cada certs 
anys i quin és el camí per evitar-ho. 

 Conèixer el funcionament d’una bugaderia i les limitacions teòriques, tècniques i econòmiques 
de la tecnologia. 

 Reconèixer els diferents sistemes de recollida i distribució de la roba i el impacte que tenen els 
seus costos. 

 
Continguts:  
 
Etapes del cicle d’ús i rentat de la llenceria hospitalària: 

 Ús de la llenceria hospitalària: 
o Requeriments sanitaris / legislació. 
o Teixits / no teixits. 
o Qualitats del teixit. 

 Logística de recollida de roba bruta: sistemes de recollida, circuits i el seu impacte. 

 Rentat de roba hospitalària: 
o Rentat i desinfecció: mites i realitats. 
o Teoria del rentat: cercle de Sinner. 
o Bugaderia: processos i tecnologia. 
o Qualitat: el perquè de tot plegat. 

 Logística de lliurament de roba neta: 
o Comptatge i gestió de la comanda. 
o Sistemes de distribució de roba, circuits i el seu impacte. 

 Pèrdua i reposició de roba: problemes i solucions. 
 

Docents:  
 
Raul Asla i Torres. Enginyer Tècnic i Superior Industrial per la UPC i Diplomat en Ciències Empresarials 
per la UB. Executive MBA per EADA, Màster en Direcció d’Operacions i Serveis per ESADE i PDD per IESE. 
Inicia la seva trajectòria en l’àrea d’operacions com a responsable de producció de bolquers a P&G, on 
té la ocasió de treballar diàriament tant les tècniques Lean com les de planificació operativa. Més 
endavant treballa durant 9 anys com a Director de Fabrica i Operacions i des de 2016 és gerent de 
Interhospitalia 2 AIE. 
 
Miquel Ortega i Sánchez. Grau en Direcció Hotelera per la Universitat Autònoma de Barcelona, cursant 
Administració i Direcció d'Empreses. Inicia la seva experiència professional en el sector hoteler en 
diferents països de la UE (Bèlgica, Holanda, Irlanda) de les principals cadenes (NH, Hilton, Melià), en 
àrees de gestió de compres, Front Office Manager, i direcció d'Hotel en diferents establiments. Al 2004 
passa al sector hospitalari, treballant als Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, com a tècnic 
d'Hoteleria. Al 2009, es crea Emporhotel, i com a director, gestiona les serveis hotelers integrals de 
diferents entitats del Baix i Alt Empordà, com Fundació Hospital de Palamós, Fundació Salut Empordà 
(Hospital de Figueres) i Fundació Palafrugell Gent Gran. 
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Sessió núm. 6: Manteniment electromèdic i eficiència energètica.   
7 de febrer de 2020         NOVA! 
 
 
Aquesta sessió vol aprofundir i actualitzar en els coneixements sobre la gestió del manteniment 
electromèdic i, sensibilitzar en l’eficiència energètica i el seu acompliment normatiu. 
 
Objectius:  

 Conèixer els tipus d'equips electromèdics i els manteniments associats, les tecnologies en què 
basen el seu funcionament, els mitjans i les eines de gestió. 

 Oferir als professionals, preferiblement enginyers, una formació que els hi permeti conèixer, 
des de l'avaluació actual, cap a on dirigir els seus estudis i actuacions per corregir, en els seus 
centres, importants estalvis d'energia. 

 Conèixer l'estalvi energètic situant-lo en relació amb la sostenibilitat i la“huella energética”. 
S'analitza la importància de les mesures, la verificació i els seus protocols (IPMVP by EVO), així 
com la normativa aplicable (Espanyola i Europea). 

 
Continguts:  
Manteniment electromèdic: 

 Conceptes bàsics. instal·lacions generals. 

 Tipologia d'equips electromèdics. 

 Nocions de seguretat elèctrica en llocs d'alt risc. 

 Eines de gestió i treball. El GMAO. Continguts. 
o Cas pràctic. Eina de treball Manthosp. 

Eficiència energètica: 

 Raons per buscar l'eficiència energètica. 

 L'Auditoria Energètica (A.E.) 
o Què és? Classificació. 
o Objectius de la A.E. 
o Fases d'una A.E. 

 Mesures d'Eficiència Energètica. 

 Exemples i casos d'èxit. 

 Conceptes relacionats amb Eficiència Energètica (E.E.) 

 Mesura i Verificació Estalvis Energètics (IPMVP, EVO). 

 Normativa relacionada amb la E.E. 

 Cas pràctic. Interpretació de tarifes elèctriques i de gas. 
 

Docents:  
Javier Liñero Gabiña. . Enginyer tècnic - electricitat - electrònica industrial. Des del mes de juny de 1992 
Tècnic de Manteniment en Electromedicina en Ibermansa, sent Tècnic Responsable de Centre en 
Empreses de Manteniment Electromèdic, dedicat a la instal·lació, reparació i manteniment d'equips 
electromèdics en centres hospitalaris d'àmbit nacional. Actualment exerceix a GEE SANSE. 
 
Francisco Barrio Moreno. Cap de Projectes en ASIME S.A. des d'abril de 2019, principalment relacionats 
amb la gestió energètica. Fins a febrer de 2019, Director de l'Àrea de Sostenibilitat i Ús de l'Energia de la 
Fundació CIRCE, i membre del Grup de Recerca d'Integració de Processos Industrials de l'Institut CIRCE-
Universitat de Saragossa. Anteriorment Professor Associat de l'àrea de Màquines i Motors Tèrmics de 
l'Escola d'Enginyeria de la Universitat de Saragossa. Actualment cursant el programa de doctorat 
d'Educació en la Societat del Coneixement de la Universitat de Salamanca. Membre del comitè científic 
del Congrés Internacional sobre Aprenentatge, Innovació i Cooperació CINAIC19. Llicenciat en Física per 
la Universitat de Saragossa (2003), Certificat d'Aptitud Pedagògica (2003). Postgrau en Eines 
Informàtiques i de Comunicació per a Científics (2003) i Màster en Ecoeficiència, Estalvi d'Energia i 
Ecologia Industrial (2004). Postgrau en Energies Renovables (2010). Titulat en Gestió d'Equips d'Alt 
rendiment per l'IESE (2017). 
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Sessió núm. 7: Alimentació – Nutrició – Cuina – Restauració: repercussió directa, en 
la gestió i cura en l’àmbit  assistencial. Importància i implicació en el servei. 
21 de febrer de 2020         NOVA! 
 
La nutrició humana consisteix en obtenir les aportacions de nutrients necessaris a les persones per 
donar suport a la vida. En el cas de la Nutrició – Alimentació – Cuina - Restauració assistencial, aquesta 
necessitat es fa més palesa per tal de prevenir, pal·liar, recuperar i/o curar aquelles situacions de 
malaltia dels pacients ingressats amb una bona i adequada alimentació. 
 
Tots els pacients ingressats requereixen per a la seva curació i recuperació d’una adequada nutrició. És 
per aquest motiu, que en situacions de malaltia la nutrició es cabdal i imprescindible en la prevenció i el 
bon manteniment del seu estat de salut. 
 
La Resolució del Comitè de Ministres del Consell d'Europa, aprovat el 12 de novembre de 2003 
(https://wcm.coe.int/rsi/CM/index.jsp), va tractar sobre el menjar i la cura alimentosa en els hospitals. 
Aquesta resolució va posar de relleu la importància de la desnutrició en els hospitals i quines mesures 
s’han de dirigir per a la seva prevenció i gestió. 
 
Els estudis realitzats en els darrers anys conclouen que la desnutrició hospitalària afecta 
aproximadament a un 25-50% de la població hospitalitzada. L’estudi Predyces, presentat en el 31è 
Congrés de SENPE de 28 de juliol de 2016, descriu que existeix un major cost hospitalari per a pacients 
desnodrits respecte als pacients no desnodrits (7.085 € versus 8.590 €; p-valor: 0.015), el que 
representa una diferència mitjana de 1.505 €. Ara bé, els efectes de la malnutrició es poden mesurar 
amb xifres econòmiques, però també es poden avaluar en la qualitat de vida i la supervivència dels 
pacients.  
 
 
Objectius:  
 

 Aprofundir ens els aspectes nutricionals de l’alimentació i la seva importància terapèutica, 
educacional i preventiva que estem oferint i podem realitzar en els centres assistencials. Tenint 
present, les vessants de gestió, nutrició, higiene i satisfacció. 

 
Continguts:  
 

 Definició de dieta hospitalària. 

 Model de dieta segons el centre. 

 Organització departamental i relació amb tots els àmbits de l’assistència. 

 Formules d’implementació i diferents models de funcionament. 

 Indicadors de planificació i gestió. 

 Treball pràctic i personalitzat de cada representant dels centres (part pràctica). 
 

Docent:  
Gemma Navarro Cano. Diplomada en Nutrició humana i Dietètica de la Universitat Ramon Llull, 
Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona, Màster en Nutrició humana i alimentació 
per la Universitat de les Illes Balears. Dilatada experiència en el sector hospitalari ,durant més de 30 
anys, com a dietista i Cap de Dietètica, en hospitals públics i privats, tant en l’àmbit de la nutrició clínica 
com a restauració . Actualment, és responsable del servei de dietètica i alimentació de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Ha treballat per entitats privades com el Institut Dexeus, passant 
per la companyia de col·lectivitat Arcasa SL, com responsable del departament de dietètica i nutrició, 
fins arribar a l'hospital on treballa actualment com a Cap del Departament de dietètica i nutrició. Ha 
publicat diferents capítols en llibres, protocols i directrius sobre el control de l'estat nutricional i teràpia 
nutricional en diferents poblacions i escenes; població sana i malalta; població de la comunitat i 
institucionalitzada. Àmplia experiència com a professor, cursos d'extensió universitària, xerrades 
informatives, en cursos de Màster, en premsa, ràdio i televisió. 

https://wcm.coe.int/rsi/CM/index.jsp
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Sessió núm. 8: Millora, innovació en les cafeteries i els espais lúdics de la  
restauració col·lectiva. 
6 de març de 2020         NOVA! 
 
 
Com millorar els espais per el personal captiu a mes de satisfer, donar servei als usuaris, acompanyants 
o públic dels espais sanitaris. 
 
 
Objectius:  
 

 Proposar millores dels espais actuals. 

 Oferir formació continuada als nostres professionals. 

 Conèixer ofertes saludables, atractives, actuals, temàtiques. 

 Conèixer ofertes altres serveis (coffee, lunch). 

 Tractar sobre lineals atractius, actuals. 

 Consciencià amb el medi ambient. 

 Actualitzar coneixements sobre sistemes de pagament. 
 
 
Continguts:  
 

 Presentació d’espais més atractius, moderns, actuals. 

 Cursos aplicats als professionals per millorar les experiències dels usuaris 

 Com presentar els lineals depenent dels serveis (esmorzar, dinars, sopars, coffees...) 

 Corners segons temporades, saludables, promocions... 

 Temàtica, jornades per sortir de la rutina.... 

 Taules de segregació de residus per als usuaris. 

 Sistemas pagaments novetats. 
 
 

Docent:  
 
Miquel Company Majem.  Llicenciat en hosteleria i direcció hotelera per CETT-UB. Responsable de 
centres amb la empresa HUSA i Aramark. Supervisor de centres amb la empresa Carlos Rocha. Gerent 
del servei de restauració de ISS Catalunya des del gener del 2008. 
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Sessió núm. 9:  Residus: gestió i normativa. 
17 de gener de 2020 
 
 
La necessitat de conèixer la diferent legislació per poder adequar el serveis a la mateixa i assegurar el 
seu correcte compliment. 
 
Objectius:  
 

 Adquirir coneixements sobre les correctes pràctiques ambientals i segregació de residus en el 
lloc de treball d'acord amb la legislació vigent, per tal d'evitar accidents i disminuir costos 
econòmics i ambientals. 

 

 Identificar correctament els residus per evitar equívocs innecessaris. 
 
 
Continguts:  
 
Tractar la gestió de residus àmpliament des de la gestió i la seva normativa. 
 

 Introducció 

 Legislació aplicable a la gestió de residus. 

 Classificació de residus (Sanitaris, químics...). 

 Pla de gestió intracentre. Tipus d'envasos, etiquetatge, segregació...). 

 Transport dels residus (intracentre i extracentre). 

 Pla de gestió extracentre. Gestors de residus perillosos: tractament i eliminació. 

 Bones pràctiques ambientals. Mesures d'actuació en cas d'abocaments. 

 Conseqüències i impacte ambiental que generen els residus tòxics i perillosos. 

 Gestió administrativa i tramitació documental. 

 Cas pràctic: revisem la gestió. 
 
 
Docent:   
 
Carmen Sanmartín Malvarez.   
Llicenciada en Química, especialitat analítica. Universitat de Santiago de Compostel·la. Màster en 
Tecnologia i control de qualitat dels aliments. Centre d'Estudis Superiors de la Indústria Farmacèutica 
(C.E.S.I.F). Auditora acreditada per IRCA. Curs ISO 9001: 2000 Sèries QMS. Auditor / Lead Auditor. Per 
DNV i acreditat per IRCA. Adaptació a la nova Norma ISO 9001: 2015 i Norma ISO 14001: 2015 
IMPARTITS PER AENOR. Actualment Treballa a SRCL CONSENUR, delegada Comercial de Catalunya i 
Balears. Ha estat assessora ambiental per Institut Català de la Salut (ICS). Elaboració i implantació d'un 
sistema d'APPCC per a una empresa de càtering (Consultora Abaco). Ha treballat a Novasoft 
CONSULTING de fent la coordinació tècnica i assessorament en projectes d'implantació de sistemes de 
gestió ambiental, en la implantació de la norma ISO 14001 a l'Hospital Nostra Senyora de la Candelària a 
Santa Cruz de Tenerife. També en la realització d'auditories internes del sistema de qualitat i en la 
impartició de formació. 
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Sessió núm. 10:  Internet de les coses. 
31 de gener de 2020 

 

 
El futur de les organitzacions sanitàries passa per una necessària i imminent transformació tecnològica. 
Afectarà la manera de treballar i relacionar-se entre els diversos departaments. Canviarà els perfils 
professionals demandats i obligarà als responsables a obtenir un seguit d’habilitats i competències que 
fa ben poc no eren imaginables. La millor manera d’adaptar-se a l’arribada massiva de la gestió de les 
dades, la interconnexió d’equipaments, aparells i infraestructures i la seva automatització i gestió 
autònoma és conèixer i formar-se en el nou paradigma. Val la pena saber què és el internet de les coses 
(IoT) i com afectarà en un futur no llunyà a les nostres organitzacions. 
 
 
Objectius:  
 

 Obtenir una visió general del nou paradigma al sector salut. Cap a on aniran les nostres 
organitzacions i com pot afectar el nostre treball. 

 Conèixer els fonaments bàsics del que consisteix l’IoT, quines aplicacions te i tindrà. Quins 
seran els seus àmbits de creixement. Tot des d’una visió tècnica divulgativa que uneixi rigor i 
que sigui entenedora. 

 Conèixer la tecnologia del blockchain vinculada al creixement de loT. 

 Descriure casos pràctics en que l’IoT ja està funcionant en altres sectors. Treure’n 
l’aprenentatge per a la seva translació al sector salut. 

 Identificar i treballar futures línies d’aplicació del IoT a les organitzacions sanitàries des de la 
perspectiva dels Serveis Generals. 

 
 
Continguts:  
 

• Perspectives de futur a les organitzacions sanitàries. Innovacions tecnològiques i canvis  
d’escenari els propers anys.  

• L’Internet de les coses i el blockchain: 60 minuts per entendre de què es tracta.  
• IoT en serveis suport: exemples d’ús a d’altres sectors. Translació a Serveis generals  

d’organitzacions sanitàries. 
• Casos d’ús de IoT en Serveis Generals al Sector Salut. Propostes de desenvolupament.  
• Resum de la jornada. El que hem après. Línies de futur. Col·loqui final. 

 
 
Docents:  
 
Oriol Estrada, Director Innovació GTMN ICS, Badalona 
Miquel De la Mano, Enginyer Datalong Healthcare 
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Sessió núm. 11:  Metodologies de planificació i millora. 
14 de febrer de 2020 
 
 
Tots som conscients que les organitzacions sanitàries són complexes; en aquest context la gestió per 
projectes està incorporant-se progressivament com a part de la solució. En molts hospitals la gestió per 
projectes ha mostrat ser una metodologia efectiva que contribueix a augmentar el nivell d’èxit dels 
encàrrecs que reben els directius i personal amb càrrecs intermedis.  
 
Objectius:   

 Què és un projecte i la disciplina del Project Management. 

 Per a què ens pot ser útil la gestió de projectes en les organitzacions sanitàries. 

 Bones pràctiques en iniciar i tancar projectes. 

 Conèixer els processos de planificació del projecte, la necessitat de la integració del projecte i el 
Pla Director del Projecte. 

 
Continguts:  

 Introducció al Project Management: què és un projecte, què és la direcció de projectes, què fa i 
com ho fa el Director del Projecte. 

 Com s’inicia i com es tanca un projecte. 

 Com es realitza la planificació, gestió i seguiment dels stakeholders i de les comunicacions del 
projecte. 

 Com es realitza la planificació, la gestió i el seguiment de la qualitat, dels recursos humans i dels 
riscos del projecte. 

Com s’estructura i per a què serveix el Pla de Direcció del ProjecteEs proporcionaran: Vídeos, articles, 
plantilles de treball. Treballs pràctics: 

 Complimentar les següents plantilles de treball en relació al projecte: 
o Avaluació de la factibilitat del projecte. 
o Acta de constitució del projecte. 
o Traspàs del projecte a l’organització. 

 Complimentar una plantilla de treball en relació a l’obertura del Pla Director del Projecte. 
 
Docents:   
Jordi Vilana. Doctor en Psicologia, Diplomat en Direcció de Serveis Integrats de Salut, Executive Màster 
in Business Administration (EMBA) i Project Manager Professional (PMP) certificat pel Project 
Management Institute (PMI). Ha estat Director de diversos centres assistencials, Consultor sènior expert 
en planificació i Director de projectes de Consultoria. Pot acreditar àmplia experiència professional tant 
a Espanya com a diversos països de Llatinoamèrica com Mèxic, Hondures, República Dominicana, 
Panamà, Cuba, Brasil, Argentina i Xile. Actualment és el Director General de la Fundació Hospital Sant 
Jaume i Santa Magdalena.  
 
Josep Ma. Marin. Enginyer Superior de Telecomunicacions (UPC), Master in Business Administration 
(MBA) i Direcció de Serveis Integrals de Salut (ESADE) i Direcció per Projectes ESADE 2008. 
Àmplia experiència en càrrecs relacionats amb la Gestió hospitalària en l'àmbit de les compres i la 
logística, així com en la gestió de serveis generals. Experiència internacional com a Director de Projectes 
a la República Dominicana, Projecte SISUM (Sistema Integral de Subministraments Mèdics) i com a 
consultor sènior en diversos països llatinoamericans, Xile, Argentina, Guatemala, Panamà i República 
Dominicana. Experiència com a docent en màsters a la UOC i La Salle _URL. Càrrec actual Director de 
Projectes i Serveis Generals en el Consorci Sanitari de Terrassa. Altres càrrecs: Responsable de Logística i 
compres, Marina Salut - Hospital Dénia. Sotsdirector de Gestió - Compres, logística i hostaleria Consorci 
Sanitari de Terrassa. Cap de Compres Consorci Sanitari de Terrassa. Director del SACAC – CHC. 
Sotsdirector de Gestió - Compres i logística a Hospital Son Dureta. 
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Sessió núm. 12: Gestió d’operacions, processos i Lean en Salut. 
20 de març de 2020         NOVA! 
 
 
La gestió d’operacions, les seves metodologies i filosofies de gestió (Lean com la més coneguda) han 
aconseguit uns nivells d’excel·lència operativa i de qualitat molt alts, difícilment imaginables fa uns anys. 
 
La gestió d’operacions i aquestes metodologies s’estan introduint en el sector salut. Degudament 
adaptades i particularitzades, aquesta gestió per processos i operacions moderna, és una de les claus 
per la millora de la qualitat i fluxos dels hospitals i institucions sanitàries en els propers anys. 
 
 
Objectius:   
 

 Conèixer, de manera introductòria, les noves metodologies de gestió d’operacions (lean, kata, 
desing thinking) aplicades i adaptades al sector sanitari a través de l’experimentació directa. 

 
 
Continguts:  
 

 Gestió d’operacions i Lean: 
o Introducció, principis i conceptes generals de Lean i gestió d’operacions (VSM, Fluxe, 

Valor, Variabilitat, Cicle PDCA, Gestió visual...). 
o Projecte de millora amb una simulació pràctica. 
o Conclusions i elements clau per l’aplicació al sector sanitari. 

 
 
Docents: 
 
Antonio Campos Rubiño. Enginyer Industrial, expert en Lean Healthcare i gestió d’operacions amb 
experiència en gestió i disseny d’infraestructures hospitalàries. Té diversos mestratges i cursos de 
postgrau en les àrees de gestió, les operacions i enginyeria, destacant: Màster MBA per la Universitat de 
Girona), Postgrau Lean Practitioner (Institut Lean Management i Universitat Politècnica de Catalunya), 
Postgrau en Manteniment d’equips i instal·lacions i Màster d’Estructures arquitectòniques i diversos 
cursos de gestió sanitària, qualitat i management. Actualment, cursant el doctorat en gestió 
d’operacions i processos en l’àmbit sanitari.  
Actualment és el director de desplegament estratègic del campus Hospital Universitari de la Vall 
d’Hebron. Anteriorment va ser CEO de la start-up tecnològica Balio Tecnologia. Va exercir com a director 
d’operacions i Lean a l’aliança estratègica ICS-IAS de Girona (Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i 
Institut d’Assistència Sanitària) i prèviament com a director d’infraestructures. Abans va  treballar com a 
enginyer de projectes en diverses empreses del sector energètic, medi ambient i infraestructures.  
Docent en diversos Màsters i cursos de l’àmbit de les operacions i lean en el sector sanitari. Ha impartit 
múltiples comunicacions i conferències. 
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Sessió núm. 13: Què he de saber de la Llei de Contractes del Sector Públic? 
24 d’abril de 2020         NOVA! 
 
 
La Llei de Contractes del Sector Públic és una bona eina, el seu desconeixement, la falta de centres 
formatius i/o la falta de mitjans per posar-la en pràctica fa que, en moltes ocasions, es consideri una 
“llosa” en els procediments de contractació. 
 
L’objectiu del curs és capacitar als professionals en el seu coneixement amb la finalitat de que trobin en 
ella una eina d’utilitat que els permeti fer contractacions de forma eficaç, eficient i segura. 
 
 
Objectius:  
 

 Empoderar els professionals de serveis generals, infraestructures i/o suport en les seves 
tasques de contractar serveis, subministraments o obres. 

 Es busca que aquests professional tinguin un coneixement suficient de la Llei de contractes del 
sector públic que els permeti desenvolupar-se en les tasques diàries, entre d’altres: saber quin 
és el millor procediment a aplicar per a cada necessitat, com ha de ser la relació amb els 
proveïdors, com s’ha de fer el control de l’execució d’un contracte.... 

 
Continguts:  
 

 Determinar quin és el millor procediment a aplicar en funció de les necessitats concretes. 
 Com elaborar un plec de prescripcions tècniques: 

o Estructura documental. 
o Criteris d’adjudicació. 

 Com elaborar un informe de valoració. 
 Com fer el seguiment de l’execució del contracte (figura responsable del contracte): 

o Règim sancionador. 
 Límits a tenir en compte amb les relacions amb els proveïdors (conflicte d’interessos). 

 
 
Docents:   
 
Paula Hors, és llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (2011), ha cursat  l’escola de pràctica 
jurídica a l’Il·lustre Col·legi d’advocats de Barcelona i actualment està cursant el màster en contractació 
pública sanitària impartit per Tesera de Hospitalidad. Així mateix ha realitzat diferents cursos i 
assistències en jornades relacionades en la contractació pública.  
Respecte la trajectòria laboral, ha treballat com a becària del Servei Català de la Salut (2011-2012), com 
a lletrada a un despatx d’advocats especialitzat en dret administratiu (2012-2013) i, des del 2014 és 
assessora jurídica del servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci de Salut i d’Atenció 
Social de Catalunya i,  des del setembre de 2017 amb la posició de Cap del departament.  
 

Joan Bayona, és director de serveis generals del parc sanitari Pere Virgili. Ha estat Responsable 
d’instal·lacions i serveis en el Museu de la Ciència – Cosmocaixa (Fundació La Caixa) i Responsable 
d’obra a Corporació AGE (Actualment ABANTIA). Postgrau en direcció i gestió de centres sociosanitaris i 
d’atenció a persones amb dependència (FUB 2013/2014), postgrau en planificació sanitària (UOC 
2018/2019), contractació pública (CEF 2015), postgrau en administració de xarxes informàtiques (CEPI-
BASE 2005/2006), màster en facilities managements (La Salle 2000/2001). 
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Sessió núm. 14: Autoconeixement i coneixement de l’altre. 
28 de febrer de 2020 

 
 

En els moments actuals és fonamental per als professionals l’aprenentatge i el desenvolupament 
continu; per això és interessant fer una parada en el camí, aprofundir en l’autoconeixement i, a partir 
d’aquí, decidir quins són els camins i les prioritats del propi desenvolupament. 

 
 

Objectius:  
 

 Consolidar el rol i promoure l’autoconeixement amb Insights Discovery 

 Reconèixer els estils dels altres i impulsar els mecanismes per adaptar-nos-hi i per a 
desenvolupar un model de relació eficient 

 
Continguts:  
 

 Consciència personal i autoconeixement: el model Insights. 

  A partir del nostre rol i les seves dimensions:  
o Percepció. Què és el que fa que quelcom sigui correcte per a nosaltres i equivocat per 

als altres? 
o Les energies en Insights. La primera etapa del nostre viatge és conèixer-nos i 

entendre’ns millor a nosaltres mateixos. 
o El perfil Insights Discovery. Es treballarà a partir de l’informe de cada persona. 

 Conèixer-te a tu mateix: interpretacions vs. afirmacions, diàleg intern i judicis, creences 
limitants i possibilitadores. 

 Reconeixent altres estils. En aquest apartat analitzem les claus que ens permetran reconèixer 
altres estils de manera eficaç. 

 Adaptar-se i connectar. Adaptant el nostre comportament, podem connectar amb èxit amb les 
persones del nostre entorn, generant millors relacions personals i relacions d’equip més 
productives. 
 

 
Docent:  
 

Àngels Paredes.  

Consultora en desenvolupament de persones i d’organitzacions. Assessora de projectes formatius a la 
Unió Consorci Formació. Durant 15 anys va ser responsable de desenvolupament de recursos humans, a 
la UOC en primer lloc, i després a l’Hospital Clínic de Barcelona.  

És directora del Postgrau “Desenvolupament del talent a les organitzacions” d’IL3-UB i del Postgrau 
“Lideratge i desenvolupament directiu” de la Universitat de Manresa. Acreditada en Insights Discovery, 
eina de diagnòstic de preferències. 
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Sessió núm. 15: Habilitats relacionals. 
13 de març de 2020 

 
 

A la nostra vida professional dediquem un percentatge molt important del nostre temps a treballar amb 
altres persones, per coordinar-nos, per negociar, per decidir, per demanar informació, etc. Per tant les 
habilitats de relació i comunicació es converteixen en eines imprescindibles per poder desenvolupar les 
responsabilitats de forma excel·lent. En aquesta sessió treballarem, reflexionarem, practicarem 
aquestes habilitats. 

 
 

Objectius:  
 

 Conèixer i treballar les habilitats bàsiques: demanar, oferir, acordar, donar feedback, 
reconèixer. 

 Practicar eines de relació i comunicació eficients. 

 Revisar relacions i converses reals dels assistents aplicant les noves eines. 
 
 
Continguts:  
 

 Habilitats relacionals bàsiques: 
o Demanar. 
o Oferir. 
o Acordar. 
o Donar feedback. 
o Reconèixer. 

 Habilitats i tècniques: 
o Com generar context, aplicar l’escolta activa, fer  preguntes poderoses. 
o Comunicació assertiva. Feedback D4. Practiquem amb aquesta eina de comunicació 

assertiva que ens ofereix Insights Discovery. 

 Preparar converses - G-Wave. Apliquem una nova eina de compromís cap a l’acció per tal que 
els participants preparin una o més converses que tinguin pendents. 

 
 
Docent:  
 
Àngels Paredes.  
Consultora en desenvolupament de persones i d’organitzacions. Assessora de projectes formatius a la 
Unió Consorci Formació. Durant 15 anys va ser responsable de desenvolupament de recursos humans, a 
la UOC en primer lloc, i després a l’Hospital Clínic de Barcelona.  

És directora del Postgrau “Desenvolupament del talent a les organitzacions” d’IL3-UB i del Postgrau 
“Lideratge i desenvolupament directiu” de la Universitat de Manresa. Acreditada en Insights Discovery, 
eina de diagnòstic de preferències. 
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Sessió núm. 16 : Gestió de conflictes en els equips. 
27 de març de 2020 
 
 
 
La direcció d’equips de treball no s’aconsegueix només per mitjà del domini de certes tècniques, sinó 
que parteix del coneixement més aprofundit de quines són les bases de les relacions interpersonals en 
el treball i exigeix al comandament un grau de maduresa que li permeti acceptar i potenciar les 
característiques diferencials de les persones que estan en el seu equip i gestionar els conflictes que es 
donen a qualsevol equip. 
 
 
Objectius:  
 

 Millorar la capacitat per a enfrontar-se a les situacions de conflicte. 
 
 

Continguts:  
 

 Bases de negociació: 
o El poder i la negociació. 
o Estils personals d'influència en els altres. 

 Elements claus de les negociacions: 
o La negociació com competició versus la negociació com cooperació. 
o El Cost i el Valor, dues cares de la mateixa moneda. 

 La gestió de conflicte en el propi equip: 
o La gestió de les diferències en el propi equip. 
o Anàlisi dels comportament i avaluació de les situacions de tensió en el propi equip. 
o Els límits de la participació de l’equip en la presa de decisions. 

 
 
Docent:  
 
Carles Mendieta.  
Psicòleg. Consultor en desenvolupament directiu. Soci de Singular Net Consulting, SL i de 
ShareBarcelona, SL. Director del Postgrau en Habilitats Directives – EUNCET Business School/UPC. 
Membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà. 
 


