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PROGRAMA
“Les polítiques de salut com a inversió i palanca per a
la disminució de les desigualtats socials. Els Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU”
11:30 h | Inauguració
• Sr. Manel Ferré, president del Consorci de Salut i Social
de Catalunya (CSC)
• Sr. Federico Mayor Zaragoza, president de l’European
Center for Peace and Development (ECPD)
• Sr. Álvaro Hidalgo, professor titular d’economia de la
Universidad de Castilla - La Mancha (UCLM)
11:45 h | Conferència: “Com la inversió en polítiques de
salut pot contribuir a la millora dels indicadors de benestar
i disminuir les desigualtats”
• Prof. Federico Mayor Zaragoza, president de l’European
Center for Peace and Development (ECPD)
12:30 h | Taula rodona amb els consellers de Salut de la
Generalitat de Catalunya “Les polítiques de salut com a
palanca del benestar social. El retorn social de la inversió
en salut. Experiències, èxits i temes pendents a Catalunya”
Moderadora: Sra. Ariadna Oltra
• Hble. Sr. Ramon Espasa
• Hble. Sr. Xavier Trias
• Hble. Sr. Eduard Rius
• Hble. Sr. Xavier Pomés
• Hble. Sra. Marina Geli
• Hble. Sr. Boi Ruiz
• Hble. Sr. Antoni Comín

14:10 h | Intervenció
• Sr. Francesc Iglesies, secretari d’Afers Socials i Famílies
14:15 h | Cloenda
• Hble. Sra. Alba Vergés, consellera de Salut de la
Generalitat de Catalunya

16:00 h | Conferència: “Els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) en el marc de l’Agenda 2030 i l’ODS 3
sobre Salut i Benestar”
• Sr. Arnau Queralt Bassa, director del Consell Assessor
per al Desenvolupament Sostenible. Govern de
Catalunya
16:40h| Taula rodona “La situació de Catalunya en relació
a l’ODS 3.8: Garantir l’accés universal a un sistema sanitari
de qualitat i eficaç”
Moderadora: Dra. M. Luisa Vázquez, directora del
Servei d’Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut del
CSC (SEPPS)
•

Dra. Carmen Cabezas, subdirectora general de
Promoció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya (ASPCAT)

•

Dra. Carme Borrell, gerent de l’Agència de Salut
Pública de Barcelona (ASPB)

•

Dr. Xavier Pérez, gerent de Serveis de Salut Integrats
del Baix Empordà (SSIBE)

18:00 h | Cloenda

ORGANITZACIÓ

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.

L’European Center
for Peace and
Development (ECPD)
és una organització
que emana de l’ONU
creada l’any 1983 per
la Universitat de la Pau
de les Nacions Unides
amb seu a Belgrad.
Els seus objectius són
contribuir a la pau,
el desenvolupament
i la cooperació
internacional en
transferència de
coneixements
mitjançant la recerca
i l’organització de
cursos, estudis de
postgrau i jornades
d’especialització.

La Universidad de
Castilla-La Mancha
és una institució
universitària amb prop
de 30.000 alumnes,
2.270 professors
i investigadors i
1.059 professionals
d’administració i
serveis. És la institució
acadèmica de
referència en la
comunitat autònoma
de Castilla-La Mancha
que li dóna nom i en la
que lidera la generació
i transmissió de ciència,
tecnologia, innovació,
cultura i solidaritat.
La UCLM disposa
d’un ampli catàleg
d’oferta investigadora
per optimitzar les
possibilitats de
les empreses en
matèria de recerca,
desenvolupament i
innovació (R + D + I).

Amb la col·laboració:

C. Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona

