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CAFÈ DE LA INNOVACIÓ XISCAT
Innovacions en Col·laboració publicoprivada

Alícia Moral – Tècnica d’Innovació (Consorci Hospitalari de Vic)

11 de maig de 2022



Jornada Aliances per a la Innovació 2021

Jornada cofinançada per la Unió Europea a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional 
(FEDER), en el marc del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Osona Transformació Social

Facilitada per:



Antecedents

El Consorci Hospitalari de Vic va 
organitzar el 21 de gener de 
2021,conjuntament amb les 
empreses de la comarca d'Osona 
una sessió que s'emmarca en el 
projecte PECT Osona 
Transformació social que tenia  
per objectiu potenciar les 
sinèrgies entre les empreses i el 
Consorci Hospitalari per tal de 
generar projectes d' Innovació 
conjunts.
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Objectius

Els objectius  de la jornada van ser: 

 Donar a conèixer a les empreses la possibilitat de col·laborar 
amb el Consorci Hospitalari  i àmbits interessants per aquest.

 Inspirar-se en altres casos d’aliances públicoprivades que es 
considerin bones pràctiques.

 Facilitar la coneixença i el treball col·laboratiu entre el 
Consorci Hospitalari i  les empreses privades amb la finalitat 
d’establir aliances conjuntes.

 Compartir les propostes resultants
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Programa
9- 10: 30 h Benvinguda, introducció i programa

Les aliances com a oportunitat

Presentació de les persones i empreses 
participants

Sr. Jaume Castellano, Director de Serveis del 
Consorci Hospitalari de Vic

Sra. Teia Guix, Co-emprèn

Empreses participants
10: 30-11 h Experiències inspiradores de col·laboració público-

privada

• ALEXIA.CHV-Isern

• MASCARETES PER LA PROTECCIÓ DE LA COVID-
19 UPC-CSTerrassa_... 

• ADVANCE. Girbau- Proquímia

Sr.Eduard Farga,Director General Adjunt ISERN

Sr.Roger Rossell, projecte manager d’ ISERN

Professor Enric Carrera, Director d’ INTEXTER

Sra. Roser Zapata, Laundry Business expert, 
Girbau

11- 11:15 h Pausa cafè
11:15-12:15 h Projectes col·laboratius: 

Àmbits d’interès pel Consorci Hospitalari de Vic

• TIC i IoT

• EPI´s

• Desinfecció superfícies i materials

• PCR´s

Identificació dels actius per cooperar 

Generació de possibles projectes col·laboratius

Del Consorci Hospitalari de Vic:

Sr. Sebastià Caro, Cap de Sistemes i TIC

Sr. Francesc Soques, Cap de Logística

Sr. Raul Enríquez, Cap d’ Infrastructures i Serveis

Dr. Victor Farré, Cap de Laboratori

Empreses participants i CHV

12:15-13:15 h Treball en possibles aliances bi o multilaterals

Compartim les propostes treballades

Sra. Teia Guix

CHV i empreses participants
13:15- 13:30 h Conclusions i comiat Responsables d’àmbits del Consorci Hospitalari

de Vic

Sr. Ramon Ortiz, Director de Gestió
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Participació

A la sessió hi van participar 38 persones de 
22 organitzacions.

D’aquestes persones participants, 21 eren 
de 17 empreses interessades en col·laborar 
amb el Consorci Hospitalari de Vic. La resta 
responsables del Consorci i organitzacions 
col·laboradores de la sessió.

Adjuntem la llista de les organitzacions amb 
el numero de persones participants:

• Orlocat, S.L. (1)
• Pascual (2)
• Companyia d’Uniformes Tecnipro, S.L.(1)
• Gestions Comercials Edsa S.L. (1)
• Itram Higiene (1)

• Catwas 365 S.L. (1)
• Servicomput S.A.U (1)
• Sanifyer Solutions, S.L. (1)
• DTE Desinfeccions tèrmiques Europa (1)
• La Farga YourCopperSolutions (1)
• Grup Gepork SA (2)

-Bionet
• Electrotècnia Vic SLU (1)
• Enginyeria i aplicacions de control, SL (1)
• Girbau SA (2)
• Proquimia, S.A.(1)
• Montronic Vic S.L. (1)
• Isern (2)
• Consorci Hospitalari de Vic (13)
• UPC Terrassa (1)
• Cambra d'Osona (1)
• Creacció (1)
• Co-emprèn (1)
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Presentació de les empreses participants
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Presentació de les experiències de 
col·laboració públicoprivada

• ALEXIA

ISERN - Consorci Hospitalari de Vic

Sr.Eduard Farga, Director General Adjunt

Sr.Roger Rossell, projecte manager d’ ISERN

• MASCARETES DE PROTECCIÓ DE LA COVID-19

UPC - Consorci Sanitari de Terrassa – Ajuntament de Terrassa 

Professor Enric Carrera, Director d’ INTEXTER

• ADVANCE

Girbau- Proquimia

Sra. Roser Zapata, Laundry Business expert, Girbau
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Alexia
ISERN – Consorci Hospitalari de Vic
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Mascaretes per a la protecció de la Covid-19
AEI Tèxtils -Ajuntament de Terrassa-UPC-Consorci Sanitari de 

Terrassa – Mútua de Terrassa
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ADVANCE
Girbau - Proquímia
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• Desinfecció superfícies i materials
• EPI´S
• PCR´s
• TIC i IoT

Àmbits d’interès pel Consorci 
Hospitalari de Vic
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Generació de projectes col·laboratius
Donat l’interès mostrat per part de les empreses  i concretament en el de desinfecció 
es van fer cinc grups de treball. Cada grup de treball va comptar amb varis membres 
de l´Hospital per liderar-lo i potenciar la coneixença i l’entesa de les necessitats i les 
possibles ofertes/ projectes per part de les empreses.

Grup

Desinfecció 1 Sr. Jaume Castellano – Director de Serveis
Sra. Anna Besolí – Tècnica d’Infeccions

Desinfecció 2 Sr. Raul Enríquez – Cap d’Infraestructures i Serveis

EPIs Sr. Francesc Soques – Cap de Logística
Sra. Maria Àngels Ordeig – Infermera de Compres

Sra. Antònia Garcia – Tècnica de PRL
Dra. Nuria Roger – Dir. Transferència del Coneixement

PCR´s Dr. Victor Farré – Cap de Laboratori
Sr. Ramon Ortiz – Director de Gestió

TIC i IoT Sr. Sebastià Caro – Cap de Sistemes i TIC
Sra. Anna Fuster – Tècnica de Mediambient i RSC
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Necessitats i reptes - Grups Desinfecció 1 i 2
Àmbit de 

desinfecció 
de materials 
i superfícies

Sistemes automàtics de neteja que siguin autònoms i complementin els sistemes
manuals de neteja.
Desenvolupar noves tecnologies que disminueixin el factor humà actualment
molt desbordat per la pandèmia
• Millorar la seguretat humana i ambiental dels mètodes de desinfecció ja
existents com peròxid d’hidrogen, ozó, UV (temes de segellat d’estances, sensors
de seguretat...)
• Augmentar tots els dispositius possibles a "no-touch", reduir tot el què es toca
amb les mans mitjançant altres alternatives (portes, botoneres, interruptors....)
• Materials antibacterians i recobriments de superfícies antibacterians (coure,
zinc... i pel·lícules protectores)
• Desinfectants amb efectes llargs i residuals d'efecte antimicrobià
• Desinfecció d'EPI per reduir els residus generats i el temps de col·locació
• Desinfecció de les mans (productes amb protecció de la pell i de fàcil
aplicació) per evitar l’ús de guants quan no és necessari
• Assegurar la qualitat de l’aire que respirem. Actualment s'ha vist que la
propagació per aerosols és molt important i és vital assegurar un aire respirable
filtrat de partícules nocives. Caldria desenvolupar sistemes de filtratge i neteja de
l'aire però amb una monitorització del mateix. Saber quan una estança és idònia
per entrar-hi i que només s’activessin els sistemes de filtratge quan fos necessari
(temes de cost-eficiència)
• Sistemes de control de neteja i desinfecció. Monitorització dels resultat.
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Necessitats i reptes 
Grup EPI’s

Àmbit d’equips 
de protecció 

individual 

Des del punt de vista de la Logística, la pandèmia ha
manifestat la feblesa de les cadenes de subministrament i ha
demostrat la necessitat de treballar amb l’àmbit local.

Un dels reptes ha estat la dispensació i el control dels EPI’s
amb disponibilitat limitada.

És imprescindible reduir residus i els EPI’s reutilitzables són un
tema clau per a la sostenibilitat.
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Àmbit de PCR i 
laboratori

Durant la primera onada el CHV va tenir el repte de
crear un laboratori de microbiologia molecular des de
zero. Hi va haver molts problemes perquè no hi havia
suficients aparells ni reactius per fer totes les proves que
calia. Seria útil conèixer la metodologia i les capacitats
de les grans empreses d’Osona que compten amb
laboratori per donar millor resposta a la població de la
comarca.
També existeix una problemàtica en relació a la gestió
de residus del laboratori.
Pel que fa a les TIC, planteja el repte que tenen des de
laboratori de localitzar els metges per donar-los el
resultat de les proves al moment.

Necessitats i reptes 
Grup PCR i Laboratori
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Necessitats i reptes – Grup Sistemes 
d’informació i Internet of things

Àmbit TIC i IOT S’han identificat 2 tipus de necessitats en aquest
àmbit:
1- Treball amb mobilitat: teletreball segur i eficient i
monitorització del mateix
2- IoT: localització d’aparells, traçabilitat de pacients
dins dels edificis, sensors i connexió d’aparells clínics
per fer seguiment de pacients domiciliaris.

Hi ha problemes de comunicació amb les famílies que
la tecnologia podria ajudar a resoldre.

Un repte, més relacionat amb la domòtica, prové de
l’àmbit d’infeccions i seria desenvolupar dispositius
“notouch” i automatismes per reduir la transmissió de
virus dins de l’hospital
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Avaluació de la Jornada

Després de la jornada es va enviar una enquesta per tal de valorar la 
satisfacció de les persones de les persones participants. Els resultats van ser 
molts satisfactoris ja que la totalitat de les persones que han respost valoren 
positivament la iniciativa i tornarien a assistir si es tornés a programar. En quan 
als resultats tots preveuen dur a terme un projecte de col·laboració conjunt 
amb el Consorci Hospitalari de Vic o bé tenir-lo en compte per als seus 
projectes. 
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Conclusions

Dels 4 àmbits escollits van sorgir un total de 7 projectes 
col·laboratius amb empreses que s’han anat desenvolupant 
al llarg de 2021 i 2022.

Propostes de millora per a futures jornades:

• Ampliar la participació a empreses de fóra de la comarca 
d’Osona

• Canvis en la metodologia de treball dels grups 

• Format presencial



Moltes gràcies per la vostra atenció! 

Alícia Moral i Garcia – Tècnica d’Innovació del CHV
innovació@chv.cat


