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 CV dels membres del Consell Assessor de Salut, 2018  

 

MANEL BALCELLS, president 
Doctor en Medicina i titulat en gestió sanitària. Actual director del CIMTI i 
comissionat de salut de Leitat-Centre Tecnològic i membre del Consell Assessor 
per a la Sostenibilitat i Progrés de la Sanitat (CASOST). Ha desenvolupat treballs 
de recerca en innovació sanitària i és membre de moltes societats acadèmiques.  
 
MARÍA CRISTINA MARTÍNEZ, secretària 
Infermera, especialista llevadora (UB). Presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Matronas de España (FAME), responsable del Programa 
d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de Barcelona Ciutat (ICS), 
Màster en Metodologia de la recerca aplicada a les cures infermeres (UB).  
 
DAVID ELVIRA, vocal 
Màster en Economia Aplicada. Exdirector del Servei Català de la Salut i 
expresident de l’ICS, ha ocupat càrrecs directius al Departament de Salut. Membre 
del CASOST. Ha desenvolupat recerca en avaluació econòmica de serveis 
sanitaris i és consultor en gestió i planificació sanitària.  
 
NÚRIA TERRIBAS, vocal 
Jurista especialitzada en bioètica, és directora executiva de la Càtedra de Bioètica 
Fundació Grífols (UVIC). És membre de diferents comissions assessores 
d’institucions sanitàries i ponent en congressos i jornades sobre bioètica i dret 
sanitari. Membre del Comitè de Bioètica de Catalunya. 
 
CARME BORRELL, vocal 
Doctora en Medicina, especialista en medicina preventiva i salut pública. Gerent de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, investiga sobre la influència dels factors 
socials en la salut, havent liderat projectes internacionals i publicat articles 
científics. Col·labora en estudis científics sobre habitatge i salut.  
 
ALÍCIA GRANADOS, vocal 
Doctora en Medicina i investigadora clínica, especialista en malalties respiratòries. 
Membre del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement i del 
Health Technology Assesment International Policy Forum. Va presidir el Consell 
Assessor de l’AQuAS fins l’any passat.  
 
JOAN LLUÍS BORRÀS, vocal 
Doctor en Medicina, especialista en medicina interna i oncologia. Director adjunt de 
l’ICO Catalunya Sud, Hospital Sant Joan de Reus. Membre d’entitats i institucions, 
com assessor del Departament de Salut, del Ministerio de Sanidad i de l’ICO. 
Professor de la URV i membre del servei d’Oncologia de l’Hospital de Sant Pau. 
 
RAMÓN PUJOL, vocal 
Doctor en Medicina, especialista en medicina interna. Degà de la Facultat de 
Medicina de la UVic-UCC, professor a la UB, docent a l’Hospital de Bellvitge. Va 
presidir la Societat Catalana de Medicina Interna i la d’Educació Mèdica, així com 
l’European Federation of Internal Medicine (EFIM).  
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PERE JOAN CARDONA, vocal 
Doctor en Medicina, investigador biomèdic, especialitzat en la tuberculosi, sobre la 
qual ha dirigit més de 20 projectes nacionals i internacionals. És professor agregat 
de la UAB i dirigeix la Unitat de Tuberculosi Experimental de l’Institut Germans 
Trias i Pujol de Badalona des de 2002.  
 
XAVIER BONFILL, vocal 
Doctor en Medicina, màster en Salut Pública i especialista en medicina preventiva, 
àmbit del qual és professor a la UAB. Director del Servei d’Epidemiologia Clínica i 
Salut Pública de l’Hospital de Sant Pau, i director del Centre Cochrane 
Iberoamericà.Cap del grup de recerca en Epidemiologia Clínica i Serveis Sanitaris.  
 
HELENA RIS, vocal 
Metgessa i exdirectora general de la patronal Unió Catalana d’Hospitals. Va ser 
gerent de la Corporació Sanitària del Parc Taulí, de la regió sanitària Centre, 
subdirectora gerent a l’Hospital de Bellvitge i experta en atenció primària. 
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