Nova junta de la SEGG escollida al Congrés celebrat del 12 al 14 de juny

José Augusto García Navarro, nou president de la
Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia


El director general del CSC, especialista en Geriatria, aportarà la seva experiència
en gestió de sistemes sanitaris i socials davant del repte de l’envelliment



En les seves primeres paraules com a president de la SEGG, García Navarro ha
insistit que "el futur és la integració sanitària i social" i ha anunciat que la
informació i la col·laboració seran la base sobre la qual es desenvoluparà la
legislatura

Barcelona, 18 de juny del 2019.- El director general del Consorci de Salut i Social de
Catalunya (CSC), José Augusto García Navarro, ha estat escollit nou president de la Societat
Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG), al capdavant de la nova junta directiva que s'ha
nomenat en el 61è congrés de la SEGG, celebrat del 12 al 14 de juny a Saragossa. García
Navarro, especialista en Geriatria, aportarà la seva experiència en gestió de sistemes sanitaris i
socials davant del repte de l’envelliment.
Respecte a la seva nova etapa a la SEGG, García Navarro ha afirmat que "el futur és la
integració sanitària i social" i ha expressat que "demanarem als socis la seva col·laboració en
l'àmbit en el qual tinguin més predisposició a treballar i experiència, utilitzant aquesta gran
xarxa de coneixement, de manera que reverteixi en un impacte positiu per a la societat". La
SEGG compta amb més de 2.500 socis i per aquesta nova legislatura, García Navarro ha
apuntat que "la informació serà clau, tant els socis com el públic en general seran informats de
totes les activitats que fem amb total transparència per a poder retroalimentar el sistema i
millorar".
García Navarro és llicenciat en Medicina i especialista en Geriatria, té una àmplia carrera
professional en la direcció i gestió sanitària. Actualment director general del CSC i president de
la SEGG, García Navarro és diplomat en gestió clínica per EADA, en gestió de serveis sanitaris
per ESADE i en lideratge i gestió d'equips per la Universitat de Barcelona i Programa d'Alta
Direcció d'Empreses (PADE) per IESE. Abans de la seva incorporació al CSC va ser director
general del Grup Sagessa entre 2011 i 2013 i anteriorment director gerent de l'Hospital
Universitari Sant Joan de Reus (2007-2011). El seu primer càrrec en alta direcció fou el 1999,
quan es va posar al capdavant de l'Hospital de la Santa Creu de Tortosa com a director i fins al
2003, també va ser director d'Atenció Sociosanitària i Social del Grup Sagessa entre l'any 2000
i el 2004, i gerent de l'Àrea Operativa del Grup Sagessa de l'any 2000 al 2004.
Referència al sector
El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base
associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. El CSC,
referència al sector, exerceix la representació i defensa del prop d’un centenar d’associats i
45.000 professionals que en formen part, als quals presta un marc de protecció, de reforçament
i desenvolupament de les seves funcions en relació als serveis socials i de salut. Amb una clara
vocació pública, el CSC presta serveis d'alt valor afegit als seus associats i col·labora en la
definició del model, adaptant-se a les noves situacions dels centres sanitaris i d’atenció social i
del món municipal. Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de
lucre.
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