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Reunió Consell Científic de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut 

 

Data i lloc: dia 25 de gener de 2017, a les 10:00 hores en la seu de la Fundació InterAc Salut 

(C/ Major de Can Caralleu, 1-7 de Barcelona) 

 

 

Assistents: 

Dr. Josep Reig –F. InterAc Salut, Dr. Fernando Orejas -UPC, Dra. Rosa Mª Soler -UdL, Dr. Antoni 

Castro -URV, Dra. Raimon Milà –UVic, Dr. Manel Armengol –UAB, Dr. Xavier Corbella –UIC, 

Sra. Mercè Balcells –F. InterAc Salut, Dr. Pau Garro –Societat Catalana de Medicina Intensiva i 

Crítica, Dr. Antonio Montes –Societat Catalana de Dolor, Dra. Helena Roig –Societat Catalana de 

Bioètica.    

 

Excusa assistència: Dr. Joan San –UdG. 

_________________________________________________________________________ 

 
Resum dels acords  

 

1ª Part 

 
1. Benvinguda i presentació dels membres del Consell Científic  

El Dr. Reig dóna la benvinguda als nous membres del Consell, presenta als assistents i 

recorda la sistemàtica de la reunió i els objectius que, d’acord amb els Estatuts, té el 

Consell Científic.  

El Dr. Reig proposa que els documents d’Acords de les reunions del Consell tinguin 

consideració d’Actes. La proposta és acceptada pels membres del Consell.  

 

2. Proposta i presentació dels cursos que concreten la proposta formativa de l’Acadèmia 

pel període 2017 i ronda de preguntes seguint l’ordre establert a l’Ordre del Dia de la 

reunió:   
     

2.1. Curs d’actualització en Medicina Intensiva i Crítica II. Dr. Pau Garro 

2.2. Tècniques intervencionistes en dolor crònic. Curs teoricopràctic d’exploració 

ecoguiada sobre models. Dr. Antonio Montes 

2.3. Curs d’actualització en Bioètica. Diàlegs sobre Bioètica. Dra. Helena Roig 

 

2ª Part 

 

1. Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades per part dels membres 

permanents del Consell Científic  

 

El Dr. Reig comenta que la totalitat de les activitats presentades són a proposta de 

Societats Científiques de l’Acadèmia, però que, de la mateixa manera, tant les universitats 

com la pròpia F. InterAc Salut poden proposar cursos per ser desenvolupats a l’empara de 

la Fundació. 

 

El Dr. Manel Armengol comenta que, considerant els professionals que hi ha darrera de 

cada un dels cursos presentats, les activitats són inqüestionables.  
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En resposta al Dr. Antoni Castro, la Sra. Mercè Balcells explica que, des del punt de 

vista econòmic, hi ha dos tipus de cursos: gratuïts –sense ingressos i, per tant, sense 

cànon-,  i cursos amb finançament, com és el cas de les propostes presentades per la 

Societat Catalana de Dolor i la Societat Catalana de Bioètica. Per aquest segon tipus 

d’activitat, que haurà d’estar subjecte a un cànon per part de les universitats, després 

de la reunió del Consell s’iniciarà, cas d’aprovació dels cursos, la negociació amb les 

universitats.  

 

El Dr. Reig, en resposta a les qüestions del Dr. Armengol en referència a qui aprova la 

proposta formativa, recorda als presents la dinàmica del Consell Científic i el fet de 

que l’aprovació definitiva correspon al Patronat de la Fundació. Els presents 

coincideixen en que la decisió del Consell Científic hauria de ser vinculant.  

 

Els representants de la UdL, URV, UVic i UAB, aproven la totalitat dels cursos 

presentats. El Dr. Corbella demana un temps per fer algunes consultes internes a la 

UIC i, per la seva part, el Dr. Fernando Orejas comenta que cap d’aquests cursos és de 

l’àrea competencial de la UPC. El Dr. Reig informa de l’abstenció de l’UdG, no present 

a la reunió.  

 

2. Informe del programa acadèmic del curs 2016-2017 

El Dr. Reig informa als presents de l’evolució i nombre d’inscrits dels cursos aprovats a 

l’anterior reunió del Consell i ja iniciats. 

Es comenta l’èxit que han tingut i la influència que pot haver tingut el fet de que els 

cursos tinguin reconeixement universitari.   

Respecte al criteri per l’expedició dels títols es proposa que no sigui el lloc de 

residència, sinó l’elecció de l’alumne. Igualment es comenta la possibilitat d’expedir un 

certificat de la F. InterAc Salut, amb identitat pròpia, compartit per totes les 

universitats.  

En general es comenta l’objectiu de defensar que un certificat de la Fundació InterAc 

Salut tingui valor per sí mateix, tot considerant l’excel·lència de tractar-se de formació 

que prové de les Societats Científiques i està acreditada per les universitats. Es valorarà 

la possibilitat de gestionar el possible reconeixement extern d’aquest certificat per 

entitats com ara l’ICS o les pròpies universitats.  

Es conclou que aquest tema s’inclourà com a un punt a l’Ordre del Dia de la reunió 

prevista pel mes de juny i es presentarà una proposta de certificat de la pròpia 

Fundació.  

   

3. Definició del procés de renovació de programes docents amb continuïtat 

anual 

A proposta del Dr. Reig, s’acorda que si les activitats docents mantenen una identitat 

d’objectius i programes, i s’han dut a terme de manera correcta, sense incidències i amb 

un grau raonable de satisfacció dels alumnes, per demanar la renovació no caldrà 

presentar una altra vegada la documentació ni fer l’exposició davant el Consell. Només 

farà falta una sol·licitud per escrit de part dels organitzadors de l’activitat, adreçada al 

president del Consell Científic. 

 

4. Proposta calendari de reunions 

Es proposa fer la propera reunió del Consell Científic el dia 8 de juny de 2017 (amb 

anterioritat a la reunió del Patronat prevista pel dia 16 de juny de 2017), a les 10:00 

hores, a la seu de la  F. InterAc Salut.  
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5. Torn obert de paraules 

 

La Sra. Mercè Balcells fa una previsió dels cursos que podrien conformar la proposta 

formativa de la F. InterAc Salut pel curs 2017-2018 i recorda als representants de les 

universitats la possibilitat de presentar cursos promoguts tant per les universitats com 

per les entitats o centres a elles adscrits.   

 

Per últim, el Dr. Josep Reig agraeix als presents la seva assistència i col·laboració. 

 

 

Barcelona, 25 de gener de 2017 

 

 

 
 


