
Divendres, 25 de maig de 2018   |   17.00h
Monestir de Sant Feliu de Guíxols - Sala Abat Panyelles

PROFESSIONS
SANITÀRIES 

JORNADA

PASSAT, PRESENT I FUTUR

FRANCISCO VILLACORTA 
BAÑOS
Investigador Científic del “Instituto 

de Historia”, vinculat al  “Consejo 

Superior de Investigación Científi-

ca”. És un expert en història de les 

professions liberals, dels col·legis 

professionals, del món intel·lectual, 

cultural i educatiu de l'Espanya dels 

segles XIX i primeres dècades del 

XX. Sobre aquestes temàtiques 

disposa d'una extensa bibliografia, 

ja sigui en forma de llibres mono-

gràfics, articles en revistes espe-

cialitzades o capítols en obres 

col·lectives. Una de les seves darre-

res publicacions és el llibre “Interés-

compuesto: la prodigiosa aventura 

Organitza:

Col·labora:

de los órganos de difusión cientí-

fica, económica y profesional en 

el mundo contemporáneo” (Ma-

drid, Trea, 2016).



REPTES DELS COL·LEGIS SANITARIS 

   Com encarem els canvis demogràfics.

   Com han evolucionat les nostres funcions.

   Com ajudem a actualitzar coneixements.

   Com enfoquem la col·laboració amb altres col·legis professionals.

   Com afecta i quines mesures pren cada col·legi davant dels 
canvis socials i tecnològics.

   Situació econòmica de globalització. Són suficients els 
pressupostos i què fer per millorar aquests aspectes en els col·legis 
petits.

   Com plantegem els aspectes relacionats amb l’acreditació de la  
competència i el desenvolupament professional continu.

   Hem de canviar el tipus de formació que fem o les vies per 
donar-la?

   Principals suports per als professionals del món de la salut.

   Noves normatives.

PROGRAMA 
17.00h 
Benvinguda i presentació a càrrec del Dr. Joaquim Mª Puigvert, 
catedràtic d’Història Contemporània de la UdG i director de la Càtedra 
Martí Casals.

17.15h 
“Colegiación y profesión científica: representación, control, 
autogobierno y ¿ciencia?” 
Conferència inaugural de Francisco Villacorta Baños, Investigador Científic 
de l’Institut d’Història, CSIC.

18.00h 
Co�ee-break

18.20h 
Taula rodona sobre el paper actual de les associacions 
professionals en el sistema sanitari.
Taula moderada per: Dr. Josep Vilaplana, president del Col·legi Oficial de 
Metges de Girona.

· Dra. Rosa Núria Aleixandre - Presidenta del Col·legi Oficial de 

Farmacèutics de Girona.
· Dr. Francisco Molinero - President de la Junta Rectora de la Delegació de 
Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. 
· Dra. Carme Puigvert - Presidenta del Col·legi Oficial de Infermeria de 
Girona.
· Sr. Manel Domingo - President del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya.
· Sr. Bernat Serdà - President del Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona.
· Sr. Jaume Fort - Vicedegà de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de 
Treball Social. 
 
19.45h 
Torn de paraula

20.00h 
Cloenda


