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Components de la taula d’experts per a la revisió del model d’autonomia i
d’atenció a les persones
Guillem López Casasnovas
Llicenciat en Economia i en Dret per la Universitat de Barcelona, va obtenir el
doctorat en Economia Pública de la Universitat de York (PhD, 1984). Des de juny
de 1992, és catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Exconseller del Banc d'Espanya, és expert en Economia de la Salut i creador del
Centre de Recerca en Economia de la Salut (CRES) a la UPF. Actualment, és
membre del Consell Assessor Internacional de Recerca de l'Hospital de Sant
Pau, membre del Consell Assessor de la Cambra de Comerç de Barcelona,
president del Consell Assessor de l'Agència d'Avaluació de Catalunya (IVALUA)
des del 2019 i president de la Fundació Teatre Lliure.
Manel Balcells i Díaz
Metge especialitzat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, i en Medicina de
l’Esport, diplomat per EADA en Gestió Sanitària, Programa d’Alta Direcció
d’Empreses (PADE-IESE) i membre de diferents societats científiques. Entre
2006 i 2011 va ser president de la Comissió Executiva del Patronat de Biocat.
També ha estat vicepresident del Consorci Sanitari i Social de Catalunya (20152019) i membre del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i Progrés de la Sanitat
(2013-2017). Actualment és director del Centre per a la Integració de la Medicina
i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI), president del Consell
Assessor del Departament de Salut, i Comissionat de Salut a Leitat.
Adelina Comas-Herrera
Doctora al Departament de Polítiques de Salut de la London School of
Economics and Political Science. També és Investigadora Assistent en recerca
professional en el Centre d’avaluació i polítiques d’atenció (CPEC) i és co-líder
del projecte Fortificant les respostes a la demència en els països en
desenvolupament (STRiDE). Les seves principals àrees de recerca són aspectes
econòmics i polítics en l’atenció, el tractament i el suport a les persones amb
demència i el finançament de cures a llarg termini.
José Augusto García Navarro
Metge especialista en Geriatria. Diplomat en gestió clínica per EADA, en gestió
de serveis sanitaris per ESADE i en lideratge i gestió d’equips per la UB i
Programa d’Alta Direcció d’Empreses (PADE) per IESE. Actualment, és director
general del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya.
Mariona Rustullet i Tallada
Diplomada, amb un postgrau en Gestió i Direcció de la Petita i Mitjana Empresa
i Màster en Alta Funció Directiva, també ha participat en el Programa de Direcció
Estratègica i Gestió de la Col·laboració Publicoprivada d’ESADE. Ha estat
directora de diferents residències geriàtriques i també coordinadora de diferents
projectes en el sector de la gent gran i ha realitzat estudis, consultories i
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assessoraments a diferents governs locals en matèria de gent gran i envelliment.
Actualment és directora tècnica i d’operacions de SUMAR, serveis públics
d’acció social.
Mercè Generó Prat
Gestora i experta en relacions institucionals, des del 1984 ocupa la gerència
d'Osonament, entitat que ha integrat tots els serveis comunitaris de salut mental
i addiccions d'Osona. El 2015 va ser "Osonenca de l'any". Membre del Patronat
de la Fundació Tutelar l'Esguard, de la Fundació Areté i del Plenari del CESS,
entre d'altres.
Pilar Rodríguez
Amb formació en Treball Social, ha realitzat diversos postgraus en psicogeriatria,
educació especial, gestió Serveis Salut. Màster en Bioètica i Drets Humans i
Màster en Gestió d'Atenció Social a persones grans. actualment és
vicepresidència de la Fundació iSocial (Innovació en l’acció social) i Adjunta a
Gerència i directora de la Unitat Operativa Sociosanitària d’ABD (Associació
Benestar i Desenvolupament), entitat del Tercer Sector Social. Ha estat docent
en diverses universitats, fundacions i ha fet assessoraments en temes de Gestió
de serveis socials.
Oriol Fuertes Cabassa
MBA per la London Business School i llicenciat en ADE per ESADE (Cum
Laude). Compta amb 10 anys d'experiència assessorant a més de 8 governs
(regionals i nacionals) del món en atenció social i sanitària integrada. Entre
d'altres, ha treballat al sector públic a Anglaterra, Catalunya, França i Malàisia.
Actualment, és CEO i Co-Fundador de QIDA (www.qida.es), empresa d'atenció
domiciliària d'impacte social, finançada per la Unió Europea a través del FEI, i
acreditada per la Generalitat de Catalunya.
Víctor Bayarri Catalán
Diplomat en Economia i Finances per ESADE. Consultor en polítiques socials.
Voluntari en entitats del Tercer Sector i activista pels drets. Portaveu de la
Plataforma ciutadana Llars per Viure. Exdirector general de l’ICASS.
Teia Fàbrega Pairó
Educadora social. Màster en Direcció Pública a l'Institut de Direcció i Gestió
Pública d'ESADE. De 1985 fins 1993 educadora social a diferents serveis de
l'àmbit de la infància. De 1993 a 1997 coordinadora de serveis socials de
l'Ajuntament d'Olot. A partir de 1997 des de la seva creació i fins l'actualitat,
directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
Pepita Cabiscol i Pujol
Treballadora Social i psicòloga. Cap del servei d’atenció a les persones amb
discapacitat del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Promotora a
Barcelona dels espais de reflexió ètica en les residències i llars –residències per
persones amb discapacitat. Patrona de la Fundació Tutelar la Tutela. Des del
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curs 1990 i fins al curs 2010 -2011 professora de l’ensenyament de treball
social (Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona).
Javier Yanguas
Doctor en Psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid. Ha estat director
d’I+D de la Fundació Matia i director de l’Institut Gerontològic Matia (1998-2017)
i president de la Secció de Ciències Socials i del Comportament de la IAGG-EU
(2015-2019). Docent a diverses universitats, ha participat en projectes
d’investigació internacionals i ha rebut diversos guardons. Autor de nombrosos
articles i diversos llibres relatius a atenció i intervenció amb persones grans. A
l’actualitat, és Director Científic del Programa de Majors de la Fundació Bancària
“la Caixa”.
Antoni Vilà Mancebo
Llicenciat en Dret i doctor en Pedagogia. Ha estat funcionari de la Seguretat
Social i de la Generalitat de Catalunya i professor de serveis socials de la
Universitat de Barcelona i de la Universitat de Girona. Actualment està com a
investigador de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la UAB.
Marco Inzitari
Metge geriatre, doctorat, màster en Direcció d’Institucions Sanitàries. És Director
d’Atenció Intermèdia, Recerca i Docència del Parc Sanitari Pere Virgili de
Barcelona, Investigador Principal del Grup de Recerca en Envelliment, Fragilitat
i Transicions (RE-FiT Bcn) del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i
President de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.
Esther Limón
Metgessa de l’ICS i membre de la Societat Catalana de Medicina Familiar i
Comunitària.
Eva Gausachs
Infermera de l’àmbit de salut mental i addiccions. Coordinadora d’Infermeria del
CPB Serveis Salut Mental i directora d’Infermeria de la Clínica Galatea.
Mercè Mas
Treballadora social, membre del Consell de la Gent Gran de Catalunya, membre
de la FATEC (Federació d’Associacions de la Gent Gran de Catalunya).
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