Diàlegs
de Sant Pau

Salut
i societat
SET-NOV
2021
Planeta
Ciutat
Digitalització

Introducció

Els “Diàlegs de Sant Pau: salut i societat” volen ser
un espai de debat, anàlisi i reflexió sobre qüestions
d’actualitat relacionades amb la sostenibilitat i
el benestar humà. S’hi donaran cita investigadors
i professionals de l’àmbit científic, sanitari i de la
innovació, juntament amb experts del món local
i la gestió urbana.
La iniciativa s’emmarca en el compromís de la
Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb
la promoció dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de Nacions Unides.

Activitat presencial amb registre previ
i seguiment a distància a través de YouTube
www.santpau.barcelona

La salut
planetària
21 de setembre, 18 h
La interdependència entre
la salut de les persones i
la cura del medi ambient
és, avui, una evidència.
Aquesta conversa explorarà
els factors que conflueixen
en la protecció del planeta
i el benestar humà, una
reflexió que pren especial
rellevància en l’actual
context de crisi climàtica,
sanitària i econòmica.

Diàleg 1

Sara Soto, professora
associada i investigadora.
Directora del Programa
d’Infeccions Víriques i
Bacterianes d’ISGlobal.
Carles Castell, responsable
de Seguiment de Programes
i Accions Ambientals de
l’Àrea d’Acció Climàtica de
la Diputació de Barcelona.
Kimberley Miguel Wardle,
project manager al Centre
d’Activitat Regional per
al Consum i la Producció
Sostenible (SCP/RAC).
Moderació: Fina Ambatlle,
responsable de
Gestió de Projectes al
Consell Assessor per
al Desenvolupament
Sostenible de la Generalitat
de Catalunya.

La salut
de les ciutats
20 d’octubre, 18 h
Aspectes com el disseny
dels espais públics, la
facilitat d’accés als serveis
o la qualitat de l’aire i
de l’aigua determinen
l’habitabilitat i salubritat
dels nuclis urbans. La
planificació urbanística,
doncs, té un impacte
directe sobre la salut de la
ciutadania, i pot contribuir
a millorar la qualitat de
vida dels residents i dels
visitants.

Diàleg 2

Mark Nieuwenhuijsen,
professor investigador.
Director de la Iniciativa de
Planificació Urbana, Medi
Ambient i Salut. Cap del
Programa de Contaminació
de l’Aire i Entorn Urbà
d’ISGlobal.
Lorena Perona, arquitecta
del Servei d’Urbanisme de
l’Àrea d’Infraestructures
i Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona.
Alfons Torregó, pneumòleg
i president de la Comissió
de Noves Tecnologies
Diagnòstiques i
Terapèutiques de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau.
Moderació: Rosa Suriñach,
coordinadora d’Aliances,
Incidència Política i
Divulgació d’ONU-HABITAT.

La salut digital.
Una eina per
assolir l’equitat
en la sanitat?
10 de novembre, 18 h
La salut digital pot donar
resposta a les actuals
necessitats de pacients
i professionals? Com
conviu amb l’assoliment
de la Cobertura Sanitària
Universal, una de les
fites més destacades
als Objectius de
Desenvolupament
Sostenible?
Explorem la salut digital
des d’una perspectiva
d’equitat, tot coneixent
casos d’èxit i avaluant la
contribució que pot fer a
la qualitat de l’assistència
i les barreres que poden
sorgir en la implementació.

Diàleg 3

Cristian Pascual, president
de Barcelona Health Hub.
Manel Balcells, president
del Patronat de la Fundació
de Gestió Sanitària de
l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau.
Antoni Dedeu, Senior
Expert del Centre Europeu
de l’OMS per a l’Atenció
Primària de Salut.
Moderació: Carme Carrion,
professora dels Estudis de
Ciències de la Salut de la
UOC. Directora del Màster
Universitari de Salut
Digital i sots directora de
recerca dels Estudis de
Salut de la UOC.
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