
             
  

PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL 

DE LA TRANSPARÈNCIA 

 
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens 

perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut 

d’aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional.  

 

DADES D’IDENTIFICACIÓ  

Nom Lloc i data de naixement 

Joan Escarrabill Sanglas Barcelona, 10 de novembre de 1953 

Càrrec actual  

Programa d’Atenció a la cronicitat. Hospital Clínic 

Pla Director de les Malalties de l’Aparell Respiratori. 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Hospital Clínic, i  

Departament de Salut 

PERFIL  

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic) 

Màster en Direcció d’Institucions Sanitàries (2001-2). Fundació Dr Robert.  
Universitat Autònoma de Barcelona 2002 
Doctor en Medicina. Universitat de Barcelona. 1993 
Especialista en Pneumologia. Hospital Universitari de Bellvitge. 1984 
Llicenciat en Medicina & Cirurgia. Universitat Autònoma de Barcelona. 1977 

 

 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

Experiència professional (per ordre cronològic) 

Novembre 2012-fins ara. Responsable del programa d’Atenció a la cronicitat. Hospital 
Clínic (Barcelona 
Juliol 2012- fina ara. Director Científic de l’Observatori de Teràpies Respiratòries 
Domiciliàries 
Novembre 2011-2012. Responsable de l’àrea d’avaluació de l’AIAQS 
Abril 2009. Director del Plan Director de les malalties respiratòries (PDMAR) 
Maig 2008. Cap de secció. Serv. Pneumologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge 
(HUB) (en excedència) 
Juliol 2007-Nov 2011. Responsable de l’àrea d’innovació de l’Institut d’Estudis de la 
Salut. 



             
  

2005-2007. Programes d’atenció als pacients amb malalties cròniques de l’Institut 
Català de la Salut (ICS). 
2000-2005. Adjunt a Gerència i Director de Programes de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge (HUB) amb responsabilitats en l’àmbit de l’atenció als pacients amb  
malalties cròniques. Comité directiu de l’estudi europeu sobre ventilació mecànica a 
domicili (EUROVENT survey) 
1995-2000. Subdirector Mèdic de l’HUB (durant el período 1999-2000, responsable 
del Servei d’urgències de l’HUB) 
1994-2010. Responsable de la UFIS-Respiratoria (Unitat funcional interdisciplinària 
sociosanitària) per a l’atenció dels pacients amb insuficiència respiratòria crònica greu 
(pacients que requereixen Oxigenoteràpia Domiciliària (OD) o Ventilació mecànica a 
domicilio (VMD). 
1989-1992.Col·laboració amb l’Agència d’Avaluació de tecnología Mèdica i Recerca 
(del Departament de Salut). 

 1990 publicació de la primera regulació de la prestació pública de l’OD.  

 1992 estudi pilot per a l’avaluació de la ventilació mecánica a domicili (VMD). 
1990. Metge adjunt Servei de Pneumologia HUB 
1985-1992. Avaluació de l’oxigenoteràpia domiciliària (OD) a la Regió Sanitària Costa 
de Ponent (L’Hospitalet) 
1979-1984. Metge resident de Medicina familiar i Comunitària (1979-80) i Metge 

resident de Pneumologia (1980-84) a l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB). 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Altra informació rellevant 

 

Data actualització 

29 de juny de 2015 

Signatura 

 

 

 
 


