
 
Nota de premsa 

La Comissió d’Economia de la Salut del CEC 
advoca per unir esforços entre actors per 

millorar la gestió sanitària 
 

 El Col·legi d’Economistes de Catalunya commemora el 40è aniversari de 
la Comissió d’Economia de la Salut amb una taula rodona on s’analitza 
l’impacte de l’economia de la salut en el sector sanitari català i espanyol  
 

 Els ponents i impulsors de la Comissió lamenten la poca consideració de 
l’economia en els òrgans de decisió de la gestió sanitària i advoquen per 
una col·laboració més estreta amb universitats i institucions públiques 

 
Barcelona, 12 de febrer de 2019.- La seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya ha 
encetat avui la commemoració del 40è aniversari de la Comissió d’Economia de la 
Salut del CEC, tot acollint la primera taula rodona de la  commemoració, dedicada a 
analitzar el punt de partida i les expectatives que tenia la comissió quan es va crear 
l’any 1979. L’acte ha comptat amb la participació de l’ex-degà i impulsor de la 
comissió, Francesc Raventós, el professor emèrit del Departament d’Economia i 
Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, Vicente Ortun, el president de la Comissió 
d’Economia de la Salut del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Lluís Bohigas, el 
president de “Sanidad, Comunicación y Gestión del Conocimiento S.L”, Joan Josep 
Artells i el professor associat de la “Escuela Andaluza de la Salud Pública, Joan 
Rovira.  
 
L’acte ha estat inaugurat per l’ex-degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
Francesc Raventós, el qual s’ha congratulat dels fruits que ha donat la comissió 
durant els seus 40 anys d’existència i els avançaments que s’han pogut aplicar a la 
sanitat pública gràcies a la tasca realitzada per la comissió. D’altra banda, però, 
Raventós ha alertat de “l’enorme repte” que tenen tant les administracions 
públiques com els professionals del sector sanitari i econòmic per garantir un 
model d’estat del benestar “en un món global, amb una creixent desigualtat” i en què el 
benestar dels ciutadans està sotmès al creixement econòmic.  
 
A continuació ha intervingut Joan Josep Artells, president de “Sanidad, 
Comunicación y gestión del Conocimiento SL”. Artells, ha volgut reivindicar la 
importància de l’economia de la salut per fer viable el sector sanitari, però ha lamentat 
la “asimetria” que segons ells existeix entre la funció acadèmica i la incidència en la 
política sanitària. “Espanya ocupa un lloc notable en el rànquing internacionals de 
publicacions de l’economia de la salut” ha assegurat Artells, i ha incitat els assistents a 
seguir treballant “sense melancolia ni eufòria”.  
 
Al seu torn, el president de la Comissió d’Economia de la Salut del CEC, Lluís 
Bohigas, ha posat en valor el creixement exponencial de la Comissió d’Economia de 
la Salut, que actualment compta amb 350 membres, 10 vegades més que ara fa 
quaranta anys. D’altra banda, però, ha alertat que el 93% dels gerents d’hospitals 
de l’Estat espanyol són metges i no economistes. Un fet que representa una 
anomalia davant altres països com el Regne Unit. Bohigas també ha remarcat el 
“creixement exponencial” d’economistes que treballen en el sector farmacèutic i en 
institucions sanitàries. “L’increment constant de membre de la Comissió d’Economia 
de la Salut demostra que els economistes cada cop tenim més pes en la gestió 
sanitària, però encara queda molta feina per fer”, ha clos Bohigas.  



A l’acte també ha intervingut Vicente Ortun, economista i professor emèrit del 
Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Ortun ha 
lamentat la manca de sinèrgies entre les facultats de medicina i d’econòmiques. “La 
bona gestió sanitària no és només una cosa d’economistes sinó de tots plegats: 
universitats, centres de recerques, col·legis, institucions i administració” ha 
assegurat Ortun. L’economista ha remarcat que la gestió econòmica del sector sanitari 
no ha variat substancialment en els darrers 20 anys i ha advocat per seguir batallant 
pel finançament públic de les institucions sanitàries.  
 
Finalment, l’acte ha comptat amb la intervenció de Joan Rovira,  professor associat de 
la "Escuela Andaluza de Salud Pública" i Editor Principal de la revista "Cost 
Effectiveness and Resource Allocation". Rovira ha volgut destacar el paper clau del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya en el foment de l’economia de la salut a 
Catalunya. “Ens ha aportat una respectabilitat acadèmica a nivell internacional” ha 
afirmat. Tanmateix, Rovira s’ha mostrat escèptic en l’aplicació de l’economia de la 
salut en el sector sanitari.  
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 col·legiats i 
més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats professionalment a les diferents 
vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució que, a través de 
l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de 
formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en 
general. 
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