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Reunió Consell Científic de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut 

 
Data i lloc: dia 6 juliol de 2016, a les 10:00 hores en la seu de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (C/ Major de Can Caralleu, 1-7 de Barcelona). 
 
 
Assistents: 
Dr. Josep Reig –F. InterAc Salut, Dr. Fernando Orejas -UPC, Dr. Joan San -UdG, Dra. Rosa Mª 
Soler -UdL, Dra. Montserrat Giralt -URV, Dra. Raimon Milà –UVic, Sra. Mercè Balcells –F. InterAc 
Salut, Dr. Francisco Fernández, Dr. Pau Garro, Dra. Elisenda Garsot, Dr. Cándido Juárez, Dra. 
Gemma Parramón, Dr. Robert Roche.    
_________________________________________________________________________ 
 
Resum dels acords  
 
1ª Part 
 

1. Benvinguda i presentació dels membres del Consell Científic  
Després de la ronda de presentacions dels membres del Consell, el Dr. Reig agraeix 
l’assistència als presents i fa un resum de la història de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i 
de la Salut de Catalunya i de Balears –L’Acadèmia, i del procés constitutiu de la Fundació 
InterAc Salut, tot destacant la vocació universitària de l’Acadèmia.    

 
2. Presentació dels cursos proposats pel període 2016-2017 i ronda de preguntes seguint 

l’ordre establert a l’Ordre del Dia de la reunió:   
1.. Curs d’Immunologia avançada 2016-2017 
2n. Curs d’actualització en Endoscòpia mèdico-quirúrgica: patologia colo-rectal 
3r. Curs d’actualització en Medicina Intensiva i Crítica    
4t. Curs d’especialització en escales clíniques de mesura en Psiquiatria  
5è. Màster Salut i Humanisme 

 
2ª Part 
 

1. Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades per part dels membres 
permanents del Consell Científic  
 
El Dr. Reig exposa que, en aquesta reunió, l’Acadèmia ha presentat quatre cursos dels 
que, habitualment, treballen les Societats però, tant per part de les universitats com de la 
pròpia F. InterAc Salut, poden sorgir noves propostes independentment de les que es 
proposin des de l’Acadèmia. 
 
El Dr. Joan San fa una valoració positiva del cursos presentats.  

 
En relació al ja comentat en la presentació del Curs d’actualització en Medicina Intensiva i 
Crítica I, el Dr. Albert Sorribas comenta que, a més d’un repositori de documents, també 
seria interessant incorporar la utilització d’eines més modernes de virtualitat en el 
desenvolupament de cursos en formats en línia o semipresencials.  
La Sra. Balcells explica el procediment de seguretat que s’ha establert a l’Aula Virtual-
Moodle en relació al reservori de documents atesa la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual.  



 

Pàgina 2 de 3 
 

 
 
 
El Dr. Sorribas proposa presentar els projectes formatius entre els responsables dels 
centres assistencials adscrits a les universitats per tal de donar-los difusió. Conclou 
proposant que, des de la F. InterAc Salut, també es facin propostes de formació en els 
àmbits de la tecnologia, les dades i la medicina personalitzada.  
 
El Dr. Raimon Milà comenta que tècniques com la gestió de focus group, qüestionaris 
d’autoavalució etc. són eines que milloren els formats virtuals.  
 
La Dra. Montserrat Giralt fa una valoració positiva del cursos presentats, manifesta la 
mateixa opinió respecte a la utilització d’eines més actuals en els formats virtuals i 
proposa definir unes unitats de mesura d’assignació de crèdits pels diferents conceptes 
formatius, homogeneïtzant el sistema de càlcul de crèdits ECTS amb la normativa que 
utilitzen les universitats, i tornar a calcular els crèdits dels cursos presentats segons aquest 
nou barem.  
Atès que s’està iniciant l’activitat de la F. InterAc Salut i, per tant, s’està definint una forma 
organitzativa conjunta de treballar entre l’Acadèmia i les universitats, i atès que les 
representacions en el Consell Científic poden variar, la Dra. Giralt proposa que, en 
principi, durant un període de quatre anys, no es canviïn les delegacions i, d’aquesta 
manera, donar continuïtat al projecte. Cas que en algun cas sigui necessari canviar la 
delegació, proposa que, internament, entre els representants, es faci una transmissió de 
l’estat de la qüestió del projecte i dels acords presos, per tal de facilitar l’efectivitat de les 
reunions i la pressa de decisions.  
Finalment, la Dra. Giralt proposa que, amb posterioritat, es plantegi a les Escoles de 
Doctorat de les universitats que algun d’aquests cursos pugui formar part dels cursos de 
doctorat de les universitats. Tots els assistents consideren interessant la proposta i, en 
aquest sentit, opinen que el curs d’endoscòpia mèdico-quirúrgica podria ser un exemple.  
 
El Dr. Fernando Orejas comenta que cap d’aquests cursos és de l’àrea competencial de la 
UPC. Se li informa que l’Acadèmia ha creat la Societat Catalana de Biotecnologia i que 
s’espera poder presentar alguna activitat de l’àmbit de la UPC en la propera reunió.  

 
Conclusions: 

- S’acorda iniciar les activitats de formació especialitzada presentades actualitzant el 
còmput dels crèdits amb un barem homogeni i amb l’acreditació conjunta de totes 
les universitats amb representació a la reunió.  
S’acorda que, per futures ocasions, es decidirà quina o quines universitats acrediten 
els cursos.  

- Els cursos presentats no tenen ingressos atès que estan adreçats als socis de 
l’Acadèmia i no tenen cost de matrícula pels membres de l’entitat. Les universitats 
que acreditin els cursos podran inscriure estudiants. Aquests estudiants, per 
tractar-se de membres de la/les universitat/s que acrediten el curs tindran les 
mateixes condicions que els membres de l’Acadèmia (sense cost de matrícula).  
En el cas de la inscripció de professionals dels centres assistencials adscrits a les 
universitats, per poder accedir en les mateixes condicions que en els casos 
anteriors (sense cost de matrícula), hauran de ser membres de l’Acadèmia.  

- La Fundació InterAc Salut emetrà els certificats al final de cada un dels cursos 
explicitant la col·laboració de les universitats que els acreditin.  

- Aquest model serà vàlid pels cursos que les Societats Científiques organitzen de 
forma gratuïta pels seus socis. Pels cursos o programes formatius amb matrícula, 
s’estudiarà el procediment i model a seguir.  
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El procediment definit restarà pendent de la validació per part dels òrgans 
competents de cada una de les universitats.  

- En relació a la proposta de màster presentat la Sra. Balcells fa un resum del motiu 
pel qual es presenta i es conclou que si aquest màster l’interessa tramitar-ho a la 
UAB, caldrà que es faci una revisió a fons del plantejament formatiu d’acord amb la 
normativa universitària. En aquest cas, es tractarà en una futura reunió.  
  

2. Revisió funcionament del Consell d’acord amb els estatuts vigents 
 

Dr. Reig llegeix l’article 35 del Estatuts de la Fundació InterAc Salut i es visualitza 
l’apartat del web que correspon al Consell Científic.  

 
3. Elaboració del calendari de reunions  

 
A proposta del Dr. Reig, s’acorda mantenir dues reunions a l’any: una finals de gener 
amb la proposta de cursos pel següent curs acadèmic, i una altra al mes de juliol per 
avaluar els cursos desenvolupats durant el curs acadèmic finalitzat mitjançant les 
enquestes de qualitat realitzades als professors i als alumnes.  
Igualment, a proposta de les diferents entitats, es poden convocar reunions durant 
l’any. 
 

4. Torn obert de paraules 
 
El Dr. Josep Reig manifesta el seu agraïment pel suport rebut per part de les 
universitats i per la presència dels seus representants en la reunió del Consell Científic, 
així com l’esforç realitzat per les Societats Científiques de l’Acadèmia per preparar la 
proposta formativa i l’assistència dels seus representant per presentar-la a la reunió. 
 

 
 
Barcelona, 6 de juliol de 2016 
 
 


