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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan 
1

Dades d'identificació
Nom i cognoms

Joan Ramon Grífols Ronda

Càrrec actual

Director assistencial

Departament, organisme o ens públic d'adscripció

Banc de Sang i Texits

Perfil professional

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona i especialitat en Hematologia i Hemoteràpia. 
Màster en Gestió Hospitalària a ESADE i Certificat de la Université d'Enseignement Européen de 
Transfusion Sanguine. Professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona, al seu 
programa de Màster Oficial en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars.

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Ha estat metge adjunt al Banc de Sang i Servei de Medicina Transfusional de la Clínica Corachan 
de Barcelona, i al Centre de Transfusió i Banc de Teixits de la Unitat de Badalona (Hospital 
Germans Trias i Pujol); gerent al Banc de Sang i Servei de Medicina Transfusional de la Clínica 
Corachan de Barcelona; cap d'unitat del Banc de Sang i Teixits de la Unitat de Badalona (Hospital 
Germans Trias i Pujol) i de la Unitat de Girona aquests dos últims anys (Hospital Universitari Josep 
Trueta).  
Actualment, és el director assistencial del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i alhora coordinador 
d'assumptes internacionals d'aquesta organització.

Informació addicional
Altra informació addicional
Porta treballant al camp de la Medicina Transfusional més de 25 anys, amb múltiples publicacions 
nacionals i internacionals. 
Disposa d'una àmplia experiència internacional com a assessor de l'European Comission per a la 
implantació i el desenvolupament de models organitzatius i estructuració de xarxes transfusionals, 
així com en el desenvolupament de programes que fomentin la donació voluntària i altruista de 
components sanguinis. Ha treballat en projectes europeus a Croàcia, Montenegro, Sèrbia, Geòrgia i 
Ucraïna, i no europeus a República Dominicana i properament a Perú. És membre actiu a diferents 
societats científiques nacionals i internacionals, i de l'Editorial Board de la revista Blood Transfusion. 

Localitat i data

Barcelona, 26 d'octubre de 2022
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Signatura 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment 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 persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s'hi incorporen.
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