
Programa

Coneix alguns ponents

16.00 h  Inauguració jornada

  Dr. Vicenç Martínez. Gerent de l’Hospital Vall d’Hebron
  

16.05  Presentació d’experiències i testimonis de    
  professionals de Vall d’Hebron

17.15  Taula rodona: Models de cooperació internacional
  
  Dr. Josep Antoni Pujante. Director de l’Àrea de Relacions
  Internacionals i Cooperació Sanitària Departament de   
  Salut, Generalitat de Catalunya

  Sra. Carme Gual. Directora Agència Catalana de 
  Cooperació al Desenvolupament 

  Dr. Jean François Saint - Sauveur. Director Mèdic de   
  Metges sense Fronteres

  Dr. Israel Molina (moderador). Responsable de la Unitat  
  de Medicina Tropical i Salut Internacional de l’Hospital 
  Universitari Vall d’Hebron i director del Programa de
  Salut Internacional de l’ICS

  
18.15  Conferència: “Còmplices i cooperants”

  Sr. Joan Roura. Periodista d’Internacional de TV3

18.50   Conclusions i cloenda

  Sr. David Elvira. Director del Servei Català de Salut i   
  president de l’Institut Català de la Salut
  Dr. Vicenç Martínez 

19.15 h  Refrigeri (cortesia d’Arcasa)

Dr. Israel Molina

Director del Programa de Salut 
Internacional de l’Institut Català de la Salut 
(ICS). Expert en malalties tropicals i en les 
relacionades amb la pobresa, com ara el 
Chagas, la Leishmaniosi i la tuberculosi, 
i amb experiència de camp a Guinea 
Equatorial, Angola i Paraguai.

Joan Roura

Redactor d’Internacional d’Informatius de 
TV3, escriptor i especialista en el Pròxim 
Orient. Des de 1982 ha cobert, entre altres 
conflictes, l’araboisraelià, la guerra de 
l’Iraq, la del Líban, la revolta egípcia de 2011 
i el conflicte a Síria (2014).

Dr. Josep Antoni Pujante

Metge i màster en Estudis internacionals per 
CIDOB i en direcció general per IESE i ESADE. 
Actualment és ambaixador del Parlament 
Internacional i fou director de l’Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona, Secretari General de 
l’ICS i President del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM), entre d’altres. Ha participat en 
diverses missions diplomàtiques i de cooperació 
internacional.

Carme Gual

Llicenciada en Dret i Postgrau en Ciència 
Política per la Universitat de Barcelona 
i experta en relacions internacionals i  
comunicació institucional. Anteriorment, 
fou directora de Projectes estratègics i 
Comunicació de Foment de Ciutat, així com 
coordinadora de Relacions Internacionals 
del Departament de Hàbitat Urbà de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Dr. Jean François Saint - Sauveur 

Director mèdic de Metges Sense Fronteres 
Espanya des de fa 3 anys. Treballa en la 
cooperació internacional des de fa 17 anys 
donant resposta a emergències i assistint a 
poblacions afectades per guerres, desastres 
naturals… Ha treballat en països com Nicaragua, 
Guatemala, Holanda, India, Zimbabwe; entre 
d’altres.

Amb aquesta jornada coneixerem l’activitat que alguns professionals de l’Hospital 
duen a terme en cooperació internacional. També comptarem amb experts en 
aquest àmbit que donaran la seva opinió sobre els diferents models i explicaran 
les seves experiències en el terreny.

Descripció


