
 

 

I JORNADA DE SALUT COMUNITÀRIA 

DE LA CIUTAT DE VIC 

Dijous 30 de novembre de 2017 

Aula Magna de la UVic - UCC (c/de la Laura) 

Programa 

8.30 h Acreditacions i entrega de la documentació 

9:00 h Benvinguda a la UVic-UCC: a càrrec de Paola Galbany, degana de la Facultat de 
Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic-UCC  

 Presentació de la jornada: autoritats de l’Ajuntament de Vic.  

9:15 h TAULA 1 moderada per Mireia Ribas del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural 

- “¿De qué hablamos cuando  hablamos de salud comunitaria?” a càrrec de 

Milagros Ramasco, sociòloga, infermera, màster en salut 
pública. Responsable del Programa de Salud Pública en col·lectius en situació de 

vulnerabilitat en el Servei de Promoció de la  Salut. Assessora en l’àmbit de la salut 
del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural.  

- Present i futur de la salut comunitària a Catalunya a càrrec de Cinta Daufí 
Coordinadora de la Xarxa AUPA. Membre del grup APOC de la CAMFIC. 

10:15 h Torn de preguntes 

10:30 h Pausa-cafè gentilesa de la Casa d’Oficis, acció subvencionada pel SOC en el marc del 
Projecte Treball als Barris. 

11:00 h TAULA 2 moderada per Trini Molist del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural. 

- Presentació de la Taula de Salut Comunitària de la ciutat de Vic a càrrec 

de Roser del Val, tècnica de l’Ajuntament de Vic i Mireia Ribas, coordinadora del 
Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural de Vic.  

- Què es fa des de l’atenció primària per a la comunitat de la ciutat de Vic? 
a càrrec de Marta Dachs, infermera de l’EAP Vic i Raquel Coma, infermera i 

adjunta de direcció de l’EAP Vic Nord, Institut Català de la Salut (ICS) 

 TAULA 3 moderada per Trini Molist del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural. 

- Programa d’intervenció comunitària, d’Osonament a càrrec de Judith 

Martínez, coordinadora i psicòloga, i Neus Vila, terapeuta ocupacional. De l’àrea de 
rehabilitació comunitària de salut mental i drogodependències. 

- Àmbit de cura i salut del Projecte Escola de la Pau dones, del Casal 
Claret a càrrec d’Anna Larios i Helena Maragall.  

- Vic, ciutat cuidadora, de l’Ajuntament de Vic i de la Càtedra  de Cures 
Pal·liatives de la UVic-UCC a càrrec de Xavier Gómez-Batiste, director de la 

càtedra i Silvia Mateu, cap del Departament de Benestar i Família.  

Projecció d’un vídeo d’altres entitats del territori amb la presentació de 
projectes interessants respecte el treball en salut comunitària a la ciutat de Vic.  

12:30 Torn de preguntes 

13:00 Cloenda de la jornada: autoritats de l’Ajuntament de Vic  

         INSCRIU-TE AQUÍ      (fins a completar aforament) 

https://goo.gl/maps/8t9Y4UWqtGQ2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyy_yVoOrkVoQzBT3ynnHjeUqHRRHdLypOEvx73IREeaQYEg/viewform

