SEMINARI COMMEMORATIU DELS
20 ANYS DEL SERVEI D’ESTUDIS I
PROSPECTIVES EN POLÍTIQUES DE
SALUT DEL CSC
16 de desembre 2016
10.00h-14.15h
Seu del CSC

El Servei d’Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut del CSC celebra els 20
anys des de la seva creació amb una jornada de reflexió en què s’analitzarà
com ha contribuït a la generació i difusió del coneixement per part del CSC, es
contextualitzaran els resultats a nivell nacional i internacional i es debatrà sobre
reptes de futur en les àrees de recerca.

PROGRAMA
10.00h -10.15h

Inauguració i introducció:
•
•

José Augusto García Navarro, director general del CSC
María Luisa Vázquez, responsable del SEPPS

10.15h -10.30h

Vídeo “Quina ha estat la contribució del SEPPS?”

10.30h -12.00h

Taula rodona: La integració de l’atenció a Catalunya, cap a on
evoluciona?

Avinguda del Tibidabo, 21

•

Resultats principals de la línia de recerca. Ingrid Vargas,
investigadora sènior del SEPPS

•

Visió des del proveïdor: experiències i plans futurs. Xavier Pérez,
director assistencial de SSIBE; Pilar Saura, gerent de BSA

•

Integració de serveis de salut a Europa. Reptes de futur. Juan
Tello, Head of WHO European Centre for Primary Health Care
Modera: Lluís Colomés, director de docència i innovació de
SAGESSA

12.00h -12.30h

Pausa Cafè

12.30h -14.00h

Taula rodona: Atenció a la salut de la població immigrant a
Catalunya i Europa. Què sabem i què hauríem de saber.
•

Resultats principals de la línia de recerca. María Luisa Vázquez,
responsable del SEPPS

•

Visió del professional de la salut: experiències, reptes i
propostes de millora. Celia Tajada, directora del Servei
d’Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme

•

Migrants Health care in Europe. Needs for research. Allan
Krasnik, Danish Research Center for Migration, Ethnicity and
Health, University of Copenhagen
Modera: Davide Malmusi, director de Serveis de Salut de
l’Ajuntament de Barcelona

14.00h - 14.15h Cloenda
•

Manel Ferré, president del CSC

Inscripcions: www.consorci.org

2016.12.16

Jornada: Seminari commemoratiu dels 20 anys del SEPPS
16 de desembre de 2016
Formulari d'inscripció

* Nom
*1r
Cognom

2n Cognom

*
Empresa
* Càrrec
Adreça
Població
* Email:

Telèfon

Vull rebre el Butlletí d'actualitat CSC per informar-me de les novetats al sector salut i social
* Camps obligatoris
Enviar inscripció

Avís legal

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i concretament de conformitat amb l‘article 5 d‘aquesta,
us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat propietat del Consorci de Salut i d‘Atenció Social de
Catalunya, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita. El responsable del fitxer és la mateixa institució la qual té per finalitat trametre informació
sobre les activitats que porta a terme aquesta així com tota informació relativa a la Salut i serveis socials.
Per exercir els vostres drets d‘accés, rectificació, cancel.lació i oposició d‘aquestes dades, ho podeu comunicar a l‘adreça de correu electrònic: consorci@consorci.org
o dirigint-vos a l‘Avinguda Tibidabo, 21, 08022 Barcelona.
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