
23 de gener de 2020
Sessió inaugural. Participació comunitària en salut: 
el paper del voluntariat
Carta del voluntariat, Carme Bertral, Departament de Salut, i 
Bernat Valls, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Experiències de voluntariat en l’àmbit de la salut, Sandra Medina, 
Fundació Hospital de Palamós, Raquel Marcos i Silvia Álvarez, 
Parc de Salut Mar, i Henar Pérez, Centre Social i Sanitari Frederica 
Montseny

20 de febrer de 2020 
Accés universal a l’atenció en salut a Europa
Fins a quin punt l’hem assolit? Quines són les implicacions per 
a la política? Tamás Evetovits i Sarah Thomson, OMS Europe a 
Barcelona

L’accés universal al nostre sistema de salut, Marisol Rodríguez, 
Universitat de Barcelona

19 de març de 2020
L’acompliment de les voluntats anticipades davant 
les malalties neurodegeneratives 
El marc jurídic i ètic, Núria Terribas, Fundació Grifols

Visió des de la pràctica clínica, Rosa Torres, Fundació Hospital de 
la Santa Creu de Vic

Visió dels familiars, Eulàlia Cucurella, Alzheimer Catalunya 
Fundació

Visió de la societat civil organitzada, Glòria Cantarell, Associació 
Dret a Morir Dignament de Catalunya 

16 d’abril de 2020
Implicar els pacients en les decisions sobre la seva 
atenció: mite o realitat?
Presa de decisions compartides: de la teoria a la pràctica, 
Montse Moharra, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya

L’experiència dels pacients, Rosa Masriera, Fundació Esclerosis 
Múltiple 

L’experiència des de la pràctica mèdica, Miriam de la Flor, 
Hospital Joan XXIII

21 de maig de 2020
Suïcidis, un problema emergent? Què podem fer 
per evitar-los? 
Magnitud, factors de risc i protectors, Jordi Alonso,  Institut Hospital 
del Mar d’Investigacions Mèdiques

Suïcidis en joves: situació internacional i a Espanya, Andrea 
Miranda, Consorci de Salut i Social de Catalunya 

Intervencions per a la prevenció, Diego Palao, Corporació 
Sanitària Parc Taulí de Sabadell

11 de juny de 2020
Provisió de cures integrals: Contribueix la dimensió 
espiritual a la millora de la qualitat i sostenibilitat 
dels serveis sanitaris i socials?
Mariola Bernal, consultora independent

15 d’octubre de 2020
Com pot contribuir la innovació tecnològica a la 
millora dels processos assistencials? Del disseny a 
la implantació: Reptes, resultats i lliçons apreses
Ana Álvarez, Hospital de Bellvitge

12 de novembre de 2020
Sessió clausura. Com millorar la coordinació clínica 
entre metges d’atenció primària i especialitzada?  
Experiències internacionals d’estratègies basades en processos 
participatius (Equity LA II) 
Contribució dels mecanismes de coordinació clínica a Catalunya 
(COORDENA.CAT)
Ingrid Vargas, Laura Esteve i Grup d’Avaluació de la Integració 
Assistencial del Consorci de Salut i Social de Catalunya
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Les Sessions Tècniques del CSC són seminaris mensuals 
sobre temes d’interès per al desenvolupament dels sistemes 
de salut i d’atenció a la dependència, abraçant àrees de 
polítiques i gestió de serveis. En aquestes sessions 
s’analitzen aspectes tècnics i projectes de l’actualitat 
sanitària i social.

Lloc: Seu del CSC, Av.Tibidabo, 21, Barcelona
Horari: de 14 a 16 hores
Inscripció: www.consorci.org

http://www.consorci.org

