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CRÈDIT ANDORRÀ ORGANITZA LA CONFERÈNCIA
‘ENTORN ECONÒMIC GLOBAL. IMPLICACIONS PER A LA SANITAT’
DEL CICLE ‘CRÈDIT ANDORRÀ GLOBAL FORUM’
• La ponència serà a càrrec de Núria Mas, professora ordinària i directora del
departament d’Economia a l’IESE Business School
• És la tretzena conferència del cicle ‘Crèdit Andorrà Global Forum’ i tindrà lloc el
26 de setembre a l’edifici Crèdit Centre

Andorra la Vella, 24 de setembre de 2018
Crèdit Andorrà organitza la conferència Entorn econòmic global. Implicacions per a la sanitat,
en el marc del cicle ‘Crèdit Andorrà Global Forum’. La ponència anirà a càrrec de Núria Mas,
professora ordinària i directora del departament d’Economia a l’IESE Business School. Mas
també és directora acadèmica de l’Encuentro del Sector Sanitario, que se celebra anualment
a l’IESE, i ha format part del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema
Sanitari de la Generalitat de Catalunya. Actualment és consellera del Banc d’Espanya.
La ponent parlarà dels temes principals que afecten l’economia global en aquests moments i
reflexionarà sobre tendències a llarg termini i el que poden implicar per als nostres sistemes
de salut.
La conferència, que tindrà lloc el 26 de setembre, a les 19 h, a l’edifici Crèdit Centre, forma part
de les activitats impulsades des de la Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i
Humanisme de l’IESE.
Data:

Núria Mas

Núria Mas és professora ordinària i directora del departament d’Economia
a l’IESE Business School. Té un doctorat en economia per la Universitat de
Harvard i és llicenciada en econòmiques per la Universitat Pompeu Fabra.
Imparteix classes d’economia i d’economia de la salut a una gran varietat
de programes de l’IESE i és la directora acadèmica de l’Encuentro del
Sector Sanitario, que se celebra anualment a l’IESE. Mas va formar part
del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari de la Generalitat
de Catalunya.

‘Crèdit Andorrà Global Forum’

www.creditandorra.ad
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La investigació de la professora Mas se centra en la interacció entre el sector públic i el privat
i en l’economia de la salut, amb especial interès per l’organització i la gestió dels sistemes
sanitaris. La seva recerca s’ha publicat en revistes internacionals com Journal of Health
Economics, The Review of Industrial Organization o International Journal of Healthcare
Finance and Economics.
També ha estat consultora de nombroses empreses del sector sanitari. Actualment és
consellera del Banc d’Espanya.
‘Crèdit Andorrà Global Forum’
El ‘Crèdit Andorrà Global Forum’ és un cicle de conferències anual que va néixer amb la
voluntat de posar a disposició de la ciutadania andorrana ponents de referència, per tal de fer
una anàlisi de la realitat actual, però en clau de futur. La finalitat és propiciar un espai de
coneixement, de generació d’idees, de debat, d’opinió, al voltant de temes d’actualitat
econòmica, social, educativa, tecnològica, cultural, sanitària, turística, en definitiva, de tots
aquells sectors que han de marcar el progrés del país a mitjà i llarg termini.

26 de setembre de 2018

RODA DE PREMSA

17.45 h
Edifici Crèdit Centre. Av. Meritxell, 80,
d’Andorra la Vella

26 de setembre de 2018

CONFERÈNCIA
19 h
Edifici Crèdit Centre. Av. Meritxell, 80,
d’Andorra la Vella
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