
 

Aquesta activitat esta finançada en el marc de la Inversió 4 del Component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR) mitjançant el programa Next Generation EU de la Comissió Europea 

Jornada de l’Observatori per a Situacions de Violència en l’Àmbit 

Sanitari de Catalunya (OSVASC)  
 

Data: 13 de desembre de 2022.  
Horari: de 9.00 a 13.30 hores.  
Modalitat: presencial a la Sala d’actes del Departament de Salut i síncrona en línia per videoconferència. 
Destinataris: Professionals de l’àmbit de la salut que presten serveis en el sistema de salut a Catalunya. Personal 
farmacèutic, infermer, mèdic, psicòleg clínic, treballador social, tècnic de cures auxiliars d’infermeria, i administratiu, 
entre d’altres.  

S’ha sol·licitat l’acreditació pel CCFCPS i el Reconeixement d’Interès Sanitari. 

PROGRAMA 
9.00-9.15h  Recepció participants. 
 
9.15-9.30h  Inauguració i benvinguda. 

Hble. Sr. Manel Balcells i Diaz, conseller de Salut. 
 

9.30-9.50h  Presentació de l’ OSVASC. 
Dra. Montserrat Gea Sánchez, presidenta de l’OSVASC i directora general de Professionals de la Salut. 
 

9.50-10.10h   Primera aproximació de les dades d’agressions a professionals de la salut. 
Sra. Anna González Abad, gerent de Professionals del CatSalut. 
 

10.10-11.00h  Variables del Registre de casos de violència als professionals del sistema de salut de Catalunya. 
Dr. Genís Cervantes, representant de l'Associació Catalana de Salut Laboral (ACSL).  

 
11-11.30h   Pausa. 

 
11.30-13h   Taules d’exposició i debat. 
   

 Experiència de la Unitat integral de Violència Contra el metge (UIVCM) del Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya  
Dr. Josep Arimany Manso, representant del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.  

 Correlació entre els indicadors socioeconòmics i les agressions a professionals 
Sra. Sílvia Cordomí, directora d’Estratègia i Qualitat a l’Institut Català de la Salut.  

 Eines per la prevenció i l’abordatge de les agressions 
Sr. Joan Deu Cano, representant de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut. 

 La prevenció com a eina fonamental en la violència externa en el sector sanitari i 
sociosanitari”. 
Sr. Paco Pareja Montañés, representant la Federació Sanitat CCOO Catalunya.  

 #STOPAGRESIONES. Experiència sindical de llarga evolució 
Sr. Xavier Massabé Casabona, responsable autonòmic Salut Laboral de SATSE. 

 Experiència pràctica en la implantació de comissions de violència i elaboració de 
protocols als centres de salut del SISCAT” 

Sra. Pilar Rol, directora executiva de la patronal CAPSS del Consorci de Salut i Social de Catalunya. 

Sra. Beatriz Murilo, Tècnica en PRL de l’Àrea de psicosociologia aplicada de l’Associació 
Mancomunitat de Serveis de Prevenció 

 El gènere i les situacions de violència que afecten les/els professionals de la salut a 
Catalunya.” 
Sr. Miquel Àngel Calderó Solé, representant del Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya.  

 

Moderadora: Sra. Alícia Ávila López, subdirectora general d’Ordenació i Desenvolupament Professional 
de la Direcció general de Professionals de la Salut del Departament de Salut. 
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13.00-13.30h Torn obert de preguntes. 

13.30h Cloenda de la jornada. 
Dra. Montserrat Gea Sánchez, presidenta de l’OSVASC i directora general de Professionals de la Salut. 

INFORMACIÓ, INSCRIPCIONS I ACCÉS A LA JORNADA 

Jornada organitzada per la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional-Direcció 

General de Professionals de la Salut en col·laboració amb l’Observatori per a Situacions de Violència en 

l’Àmbit Sanitari de Catalunya (OSVASC). 

Inscripcions a la Jornada: Ompliu  aquest formulari abans del dilluns dia 12 de desembre a les 23:45h 

Una vegada tancat el termini de recepció de sol·licituds de participació a la Jornada, si us heu inscrit en 

modalitat presencial rebreu un correu de confirmació i si us heu inscrit a la modalitat síncrona en línia 

també rebreu correu amb la confirmació d’admissió i l’enllaç a la sessió via Zoom. 

Important: Per a l’obtenció del certificat d’assistència i/o participació, a més de l’acreditació d’assistència 

a l’arribada o connexió i seguiment de la Jornada via Zoom, s’haurà de respondre dins termini l’enquesta 

de satisfacció accessible al finalitzar la Jornada. 

Adreça del Pavelló Ave Maria del Departament de Salut: Travessera de les Corts, 131-159, 08028 

Barcelona. 

Informació: fcprofessionals.salut@gencat.cat 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/forms/activitats-fc-externes-sgodp-fe/jornada-de-observatori-per-a-situacions-de-violencia-en-ambit-sanitari-de-catalunya-osvasc/index.html
mailto:fcprofessionals.salut@gencat.cat

