
La Fundació Privada Mútua Catalana convoca per tercer any el fòrum de debat Converses al 
Camp de Tarragona. L’objectiu és fer una trobada anual amb aportacions multidisciplinars en 
dues línies de treball: posar a debat la realitat del territori en una projecció europea i convidar 
referents mundials d’una determinada matèria. 

Aquesta tercera edició s’organitza en col·laboració amb la Facultat de Medicina i Ciències de 
la salut i la Facultat d’Economia i Empresa de la URV. Aquest any es tractarà un dels pilars 
fonamentals de l’Estat de benestar: la sanitat. L’enfoc es posarà en la incidència de la millora de 
la seva gestió per tal d’optimitzar el servei a les persones.  Aquestes III Converses  s’organitzen, 
com ja és habitual, en dues jornades. A la primera es tractarà  la situació i la proposta estratègica 
quant a la millora del servei sanitari al Camp de Tarragona.  Durant el segon dia comptarem 
amb la presència del Dr. Rafael Matesanz fundador i director de l’Organització Nacional de 
Trasplantaments, un autèntic exemple de com una bona organització i gestió poden comportar 
un millor servei a les persones. El Dr. Matesanz és l’autèntic artífex d’aquest èxit sanitari que ha 
generat, durant els últims vint-i-cinc anys, que l’Estat espanyol  sigui  líder mundial en el camp 
de les donacions i els transplantaments.

Amb aquestes terceres converses la Fundació Privada Mútua Catalana vol continuar el seu treball 
de divulgació de la cultura i la consciencia social, fomentant el debat, el diàleg, la confrontació 
d’idees i arguments, els acords i els consensos sobre els grans temes que afecten el nostre 
territori.  
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LA GESTIÓ SANITàRIA 
AL SERVEI DE LES PERSONES

DILLUNS 12 DE MARÇ

18,00h.  ACTE INAUGURAL. Intervencions:
Joan Josep Marca, president Fundació Privada Mútua Catalana 
Josep Anton Ferre, rector de la URV 
Roger Pla, cap de Serveis Territorials de Salut al Camp de Tarragona
Ana Santos, tinenta d’alcalde i consellera de Polítiques d’Igualtat i Serveis a la Persona

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “REPENSAR LA CIUTAT”, 
QUE RECULL LES APORTACIONS DE LES II CONVERSES (2017)
A càrrec d’en Francesc Roig, patró de la Fundació.

18,30h. TAULA RODONA 
La regió sanitària del Camp de Tarragona: eixos estratègics d’intervenció

1. L’actual ordenació per a la prestació dels serveis sanitaris a Catalunya la influència dels factors individuals i 
territorials en la despesa sanitària

Dra. Misericòrdia Carles, professora de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV i especialista en Economia de la Salut. 

2. Reptes de futur
a. La salut, més enllà de la prestació dels serveis sanitaris

 Dr. Joan Guix, secretari de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. 

b. La coordinació sanitària com a element potenciador de la recerca i de la qualitat assistencial
 Dr. Antoni Castro, degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV.  

c. Del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 als eixos proposats en el Pla Estratègic Sanitari del Camp de Tarragona
Sr. Jaume Grifoll, director de compres de serveis sanitaris i control de gestió a CatSalut. 

3. Debat obert 

DIMARTS 13 DE MARÇ

18,00h. CONFERÈNCIA DEL DR. RAFAEL MATESANZ

“La Organización Nacional de Trasplantes: un caso de gestión sanitaria de éxito”
La presentació del conferenciant anirà a càrrec del Dr. Jaume Tort, director de l’Organització Catalana de 
Transplantaments. 

Debat posterior amb altres professionals i públic en general

20,00h. CLOENDA 
Joan Josep Marca, president Fundació Privada Mútua Catalana
Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de l’Ajuntament de Tarragona

ACCÉS LLIURECONFERÈNCIA DE

Dr. Rafael Matesanz
La Organización Nacional de Trasplantes: 
un caso de gestión sanitaria de éxito

Rafael Matesanz (Madrid, 1949). Llicenciat i doctor en Medicina ha desenvolupat la seva activitat clínica a l’Hospital Universitari Ramón 
i Cajal de Madrid amb la responsabilitat de Cap de la Secció de Nefrologia. És el creador i fundador, el 1989, de l’Organització Nacional 
de Trasplantaments d’Espanya i el seu director durant 28 anys. Matesanz és l’artífex i responsable de l’anomenat model espanyol de 
trasplantaments que ha portat a Espanya a situar-se com a líder mundial durant els últims 25 anys, amb taxes de donació i trasplantament 
de més del doble que la Unió Europea. Aquest èxit el va portar a ser el redactor principal de la Directiva Europea de Trasplantaments.

Ha exercit, entre altres, els següents càrrecs: Director general de l’Institut Nacional de Salut; President del Comitè d’Experts del Consell 
Europeu de Trasplantaments; director científic de l’Organització Toscana de Trasplantaments; President del Consell Iberoamericà de 
Donació d’Òrgans i Trasplantaments i assessor de l’OMS per a l’estratègia mundial sobre els trasplantaments.

És autor de més de 500 articles en revistes internacionals i més de 100 capítols de llibres o monografies sobre   nefrologia, donació i 
trasplantaments.

La seva excel·lència professional  ha estat reconeguda amb  el  Premi Rei Jaume I a la Investigació Mèdica; Gran Creu de l’Ordre de Sanitat; 
Premi Príncep d’Astúries de Cooperació Internacional conjuntament amb The Transplantation Society; Acadèmic Honorari de la Reial 
Acadèmia de Medicina i Homenot de la Sanitat Catalana.


