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Perfil i trajectòria professional 
per a la seva publicació al Portal de la transparència*

Dades d'identificació
Nom i cognoms

Jordi Roca Casas

Càrrec actual

Director d'Estratègia i Innovació

Departament, organisme o ens públic d'adscripció

Consorci Hospitalari de Vic / Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic

  
Perfil
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)

-Màster en direcció d'hospitals i empreses sanitàries. UAB-EADA. 2000-1    

-Màster en Cures Pal·liatives. 1998 

-Especialista en Oncologia Mèdica. 1986 

-Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Universitat de Barcelona. 1982 

 
  
Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic)
  
Executiu del sector sanitari i social amb més de 30 anys d'experiència en la direcció i gestió de
serveis.  Com a metge, inicialment  oncòleg  mèdic i de cures pal·liatives més endavant,   vaig
iniciar un canvi  gradual cap a la gestió de serveis sanitaris i socials. Aquesta nova etapa m'ha 
proporcionat una elevada satisfacció professional al permetrem liderar projectes assistencials
en aquests sectors i també equips de professionals. 

  
−Director gerent de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic. 1989  - febrer 2022. 

−Director  gerent de la Fundació Assistencial d'Osona. 2010  - present.  

−Director d'operacions d'Atenció Intermèdia. Àrea assistencial CatSalut. Setembre 2019 - febrer
2022. 

−Metge adjunt de cures pal·liatives de l'Hospital de la Santa Creu de Vic. 1987-1989 

−Metge adjunt d'Oncologia  - Consorci Hospitalari de Vic. 1986  - 1987
  
Informació addicional
Altra informació rellevant 

  
− President del Consell Assessor Sociosanitari del Pla Director Sociosanitari del Departament 

de Salut. 2022. 

− Membre de la Comissió Permanent del Consorci Sanitari i Social de Catalunya. 2003  - 2022.  

− Coordinador del Sistema Integrat de Salut d'Osona. 2011  - 2020. 

− Membre del Consell Assessor del Pla d'atenció integrada social i sanitària (PAISS). 
2019-2021. 
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− Membre del Consell Assessor Pla Director sociosanitari del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. 2006-2013. 

− Coordinador de l'Àrea de Coneixement del PRODEP  (Programa per a l'impuls i l'ordenació de 
l'autonomia personal i l'atenció de les persones amb dependències) de la Generalitat de 
Catalunya des de 2005 al 2008. 

− Coordinador de mòdul i professor del Màster d'Atenció Integral Centrada en la Persona en 
l'àmbit de la discapacitat i envelliment. UVic  - UCC. 2014- 2021.  

− Professor del Màster de Geriatria i Gerontologia de la UAB. 2006  - 2010.  

− President de la Societat Catalana de Cures Pal·liatives. 1994  - 1999. 

− Vicepresident de la European Association for Palliative Care. 1995  - 1999. 

− Participació en l'elaboració de varis  Plans de Salut de Catalunya  2011-2015 i 2006-2010. 

− Membre del Editorial Advisory Board de Palliative Medicine. 1997  - 2002 . 

− Més de cinquanta conferències i presentacions en congressos i  jornades de diversos àmbits 
nacionals i internacionals 

 
Data d'actualització

30 de març de 2022

* Aquesta informació es requereix a l'efecte de publicar-la en compliment de l'article 9.1.b) de la Llei 19/2014, de 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.


