
  

 
   
 

Potser no son tan tabús 
sanitaris 

 
 

Del 24.10.19 al 28.05.20 
Últim dijous del mes de 21h a 23h 

 
Universitat Politècnica d'Enginyeria  

(Avinguda Victor Balaguer, 1 - Vilanova i la Geltrú) 
 

Inscripions:  
 

https://forms.gle/2vvXux9FfJRVSLcY6 
 

f_garraf@acmcb.es 
 

Xarxes socials 
 

    @Academia_Garraf 

     https://www.facebook.com/AcademiaCienciesMediquesGarraf/ 
 

http://webs.academia.cat/filials/garraf/ 

 
 

 



      

Potser no son tan tabús sanitaris 
 

Salutacions. 

Aquest es el 3er curs amb el tema tabús, després de l’èxit d' edicions anteriors. 

Quan parlem de tabús, voldríem aclarir que ens referim a temes que en els que no 
solem aprofundir, ja sigui per desconeixement, per por que ens afecti, o per altres 
raons personals, a vegades temes incòmodes. 

És més, pot ser que fins i tot siguin temes que s'han obviat en el nostre període de 
formació. 

Amb aquest curs pretenem intentar seguir abordant alguns d'aquests temes tabús. 
Alguns dels quals estan en ple debat en el nostre àmbit laboral, o al carrer, o fins i tot 
estan propiciant canvis en les lleis. 

També volem aprofundir en alguns dels temes que, per la ràpida evolució de la 
societat, ens poden preguntar en el nostre dia a dia i que no sabem respondre. 

Esperem poder aprendre tots una mica conjuntament. 

Firmat 

Junta Acadèmia Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears filial Garraf 

 
  

 



      

Potser no tan tabús sanitaris 
 

Sessió d'inauguració:  

24.10.19. Estrategias comunicativas del discurso en la relación médico-paciente. 

Emma Martinell  

  

28.11.19. L’alimentació és una obligació. Cruz Sánchez, Oscar Macho 

  

12.12.19 L'Alcoholisme: acte social o malaltia. Marta Vallcanera  

  

30.01.19. El futur de la infermeria: tenir cura o donar poder. Nuria Campadabal 

  

 27.02.20 Sanitat pública o privada. Catalina Serra. 

  

26.03.20 Sensibilització al maltractament infantil. Jaume Àlvarez, Cristina Mir. 

  

 16.04.20 Decisiones compartidas con la red. Oscar Macho 

  

Sessió de clausura 

28.05.20 Com comunicar sense paraules. Montse Obrador (PENDIENTE DE 

CONFIRMAR)  

 



      

 

Dirigit a:  

Professionals sanitaris (infirmeres, metges, psicolegs, treball social, fisioterapia…) amb 
interès en compartir i actualitzar els seus coneixements en comunicació. 
 
Inscripció:  
Gratuïta per als membres de l'Acadèmia.  
Gratuïta per jubilats, EIR, MIR, PIR i estudiants. 
Resta d'assistents : 100€  
 
Places : Fins a completar aforament.  
 
Per formalitzar la inscripció gratuïta: omplir el siguent formulari  
 

https://forms.gle/2vvXux9FfJRVSLcY6 
  
En el cas de la resta d'assistents: ingressar l’import corresponent al n úmero de             
compte: 0081-0377-99-0001086118 i enviar el rebut escanejat a la dirección de correu            
f_garraf@acmcb.es i el nom complet amb dos cognoms i el seu DNI. 
 
 
 
Acreditació:  
Sol·licitada acreditació del Sistema Nacional de Salut amb numero d'expedient  
 
 
Certificat d'assistència : 
Es requereix l'assistència al 80% de les ponencies   

 



      

Directors del curs: 
Antonia Gahete Santiago. Diplomada universitaria en infermeria. Gestora casos i          
infermeria enllaç. Vilanova Clau Ciutat. Secretaria ACMCB filial Garraf 
 
Irene Guasch Papiol. Psicòloga sanitària. ACMCB filial Garraf 
 
 
Comitè organitzador-científico: 
 
Gloria Alba Aranda. Farmacèutica. Cap servei farmacia Consorci Sanitari Alt          
Penedès Garraf (CSAPG). Acadèmia Ciències Mèdiques i de la Salut Catalunya i            
Balears (ACMCB) filial Garraf 
 
Marta Albiol Serra. Metge especialista en medicina familiar i comunitària.          
Tresorera ACMCB filial Garraf 
 
Oscar Macho Pérez. Metge especialista en geriatria. CSAPG. President ACMCB          
filial Garraf  
 
Mª José Rasero Mateos. Diplomada universitaria en infermeria. ACMCB filial          
Garraf 
 
Nuria Ribé García. Psicòloga clínica. Ajuntament Vilanova i la Geltrú. ACMCB filial            
Garraf 
 
Merce Sallent Claparols. Metge especialista en medicina familiar i comunitària.          
ACMCB filial Garraf 
 
Catalina Serra Carbonell. Metge especialista en medicina familiar i comunitària.          
ACMCB filial Garraf 
 
 
 
Ponents 
 

Emma Martinell Gifre. Catedrática de filologia espanyola. Universitat de Barcelona 

 
Cruz Sánchez Julve. Psicòloga general sanitària experta en neuropsicologia,         
psicooncologia i cures pal.liatives. Equip d’Atenció Psicosocial. Unitat        
OncoHematoPal·liativa. CSAPG. 

 
Oscar Macho Pérez. Metge especialista en geriatria. @osmachope  Servei geriatria 
CSAPG. Coordinador de https://hablandodegeriatria.com 
https://igeriatria.wordpress.com  y  https://gericsg.com  . Colaborador en geriBloc     y 
#pildorasGBE  

 



      

 
Marta Vallcanera Cabrera. Llicenciada en medicina i cirurgia i màster en 

drogodependències Adjunta del Centre de atención i Seguiment a las 

drogodependencias (CASD) Vilanova i la Geltrú 

Grup motor del model col.laboratiu Vilanova i la Geltrú 

 
Nuria Campadaball Oviedo. Diplomada universitaria en infermeria. 

ABS Vilanova I 

 

Catalina Serra Carbonell. Metge especialista en medicina familiar i comunitària.          
ACMCB filial Garraf 
 

Jaume Àlvarez. Psicòleg equip d'atenció a la infància i adolescència (EAIA) 
 
Cristina Mir. Educadora social EAIA 
 
Montse Obrador. Fundadora i codirectora, coordinadora artística Tracart aula         
d’activitats teatrals 
 
 
 
 
  

 


