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9.30 – 9.45 h  Benvinguda
 • José Augusto García Navarro, director general del CSC
 • Helena Ris, directora general de La Unió
 • Rosa Maria Morral, directora assistencial d’Atenció Primària i a la Comunitat

9.45 – 10 h Presentació: “La necessitat de la reorientació efectiva del sistema sanitari”
 • Joan Guix, secretari general de Salut Pública del Departament de Salut

10 – 10.45 h  Col·loqui: “Què és i què pretén el projecte COMSalut”
 • Andreu Segura, coordinador del projecte COMSalut
	 •	 Modera:	Lluís	Colomés,	coordinador	de	la	Comissió	d’Atenció	Primària	CSC-La	Unió

10.45 – 11.50 h La visió dels professionals  
 • Verònica Ferrer, directora de l’ABS La Roca del Vallès
 • Isabel Martinez, directora de l’ABS Castellar del Vallès
 •  Josep Antoni González, cap d’estudis de la UDM AFiC de Badalona Serveis Assistencials
 •  Lucia Artazcoz, directora de Promoció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
 •  Angelina González, membre del grup de coordinació i seguiment del projecte COMSalut 

Subdirecció de Promoció de la Salut. Secretaria General de Salut Pública del Departament 
de Salut

	 •	 	Modera:	Amando	Martín	Zurro,	especialista	en	Medicina	de	Família	i	Comunitària		
i	Medicina	Interna

11.50 – 12.15 h Pausa cafè 

12.15 – 13.15 h  La visió de les entitats proveïdores 
 • Lluis Gràcia, director de l’EBA Vallcarca
 • Antoni Peris, gerent del CASAP
 • Jaume Benavent, gerent del CAPSE
 • Rosa Maria Morral, directora assistencial d’Atenció Primària i a la Comunitat
	 •	 Modera:	Josep	Maria	Argimon,	subdirector	del	CatSalut	

13.15 – 14.15 h  La visió de les entitats locals i les entitats ciutadanes  
 • Felisa Pérez, membre de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector
 • Cinta Daufi, coordinadora de la Xarxa AUPA, CAMFIC
 •  Santiago Macip, regidor de Salut, Cultura, i Esport de l’Ajuntament de Pineda; i representant 

de la Federació de Municipis de Catalunya al Consell Consultiu de Salut Pública
 • Josep Maria Coromines, alcalde d’Olot, president de la sectorial de salut de l’Associació  
  Catalana de Municipis i president de DipSalut
	 •	 Modera:	Manel	Ferré,	president	del	CSC	

14.15 – 14.30 h Cloenda
 • Antoni Comín, conseller de Salut

El projecte COMSalut és un programa que implica directament les àrees bàsiques de salut de  
Catalunya, les quals ofereixen als ciutadans una atenció integral de la salut en tots els àmbits de 
la seva comunitat. La implantació del COMSalut progressiva va iniciar-se al juliol del 2015 amb la 
idea d’anar més enllà de les prescripcions mèdiques tradicionals, promovent hàbits saludables per 
prevenir malalties i millorar les condicions de vida dels ciutadans. Així, el seu objectiu és doble: 
promoure el desenvolupament de la salut comunitària a Catalunya reorientant el sistema sanitari i 
augmentar la implicació del conjunt de la societat en la protecció i la promoció de la salut.

Jornada adreçada a tots els professionals de l’atenció primària de salut, 
dels serveis de salut pública dels ABS i de les administracions locals, 
entitats ciutadanes i de la comunitat, i a tots els agents socials.

Més informació a:
inscripcions@consorci.org
Tel. 932 531 820

Inscripcions aquí

http://inscripcions.consorci.org/Jornades/index.asp?id=16.06.02

