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En quin moment vau veure la necessitat de SCIO 
HEALTH?
És habitual que professionals de diferents organitzacions 
es plantegin el mateix repte i dediquin molts esforços a re-
soldre’l de manera individual, sense tenir en compte que 
aquestes mateixes qüestions ja han estat resoltes per al-
tres professionals en altres organitzacions. 

Quins són els objectius que perseguiu?
Treballem en el sector de la salut amb tres reptes molt 
clars: fer accessible el coneixement a tothom a partir de la 
cooperació, ajudar a fer que les organitzacions siguin més 
eficients, donar visibilitat a les coses que funcionen i afavo-
rir l’apoderament dels professionals sanitaris. 

Com voleu assolir aquests objectius? 
SCIO HEALTH es nodrirà de diverses eines, com ara una 
plataforma interactiva, premis a les millors pràctiques que 

«Volem difondre coneixement
de manera innovadora»
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triarà un jurat independent, publicacions i jornades divul-
gatives. També volem integrar tots els agents del sector, 
com són patronals, clústers, col·legis professionals, socie-
tats científiques i ens públics, entre d’altres, tant en l’àmbit 
nacional com internacional.

L’experiència de l’altre és la millor manera d’aprendre? 
No sé si és la millor, però estic convençut que la manera 
més efectiva i agraïda d’afrontar un repte és inspirar-se en 
com ho han fet els altres. Volem facilitar la comunicació i 
crear comunitat, perquè quan l’altre comparteix la seva 
experiència ens ajuda a trobar la nostra fórmula màgica. 
En realitat, no inventem res de nou, en el sector salut estem 
molt acostumats a compartir informació. 

Per què vau constituir la Fundació SCIO en lloc de 
fer-ho des de COMTEC?   
Des del principi vam pensar que SCIO seria una fundació 
sense ànim de lucre, independent i d’accés gratuït, perquè 
és un projecte que neix amb vocació d’integrar a tothom, 
fins i tot altres consultores. Des de COMTEC sempre hem 
visualitzat SCIO HEALTH com un projecte de responsabi-
litat social, com una manera de retornar al sector part del 
que ens ha aportat com a organització. És per això que 
vam decidir constituir la Fundació SCIO, per separar-ho de 
COMTEC de manera clara i inequívoca. 

Quan teniu previst que SCIO HEALTH estigui opera-
tiva?   
El nostre objectiu és estar preparats abans d’aquest estiu. 
Ara fem una primera campanya per començar a captar en-
titats que vulguin associar-se per contribuir al projecte de 
manera activa, així com usuaris que vulguin gaudir de la pla-
taforma i compartir coneixement. Estem molt il·lusionats!
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SCIO HEALTH és una iniciativa innovadora 
impulsada per la consultora COMTEC que 
posa a l’abast de tothom una plataforma 
per compartir bones pràctiques de gestió, 
amb l’objectiu de promoure la millora en 
el sector salut.


