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1ª SESSIÓ

23.02.2017

La necessària integració de l’àmbit sanitari i 
social: eficiència i millora de l’atenció

Marina Geli, coordinadora del Centre d’Estudis 
Sanitaris i Socials (CESS) de la UVic-UCC.

3ª SESSIÓ

27.04.2017

La revolució digital en l’àmbit de la salut: eines TIC 
per afrontar els nous reptes

Dr. Francesc García Cuyàs, director de la Càtedra 
TIC Salut de la UVic-UCC.

6ª SESSIÓ

15.06.2017

La simulació clínica

Dra. Carlota Riera, degana de la Facultat de 
Ciències de la Salut UVic-UCC, Campus Manresa. 

Òscar Dalmau, director del Centre Internacional de 
Formació Contínua, Campus Manresa.

2ª SESSIÓ

16.03.2017

La gestió clínica avançada

Dr. Jordi Varela, director del Postgrau en Gestió 
Clínica de la UVic-UCC, Campus Manresa.

5ª SESSIÓ

01.06.2017

La cronicitat i la qualitat de vida: les cures 
pal·liatives

Dr. Xavier Gómez-Batiste, director de la Càtedra de 
Cures Pal·liatives de la UVic-UCC.

4ª SESSIÓ

18.05.2017

Les malalties mentals, una realitat que cal 
afrontar

Dr. Salvador Simó, professor i investigador de la 
UVic-UCC, Campus Vic.

7ª SESSIÓ

13.07.2017

La Sida i l’envelliment: noves perspectives de futur

Dr. Bonaventura Clotet, director de la Càtedra de la 
Sida i Malalties Relacionades de la UVic-UCC.

Amb motiu de l’obertura de la 
nova seu a Barcelona, la UVic-
UCC  ha programat un seguit de 
conferències amb ponents de 
reconegut prestigi internacional 
que tractaran diferents temes a 
l’entorn de l’atenció en la salut i 
les persones, àmbits acadèmics 
en què la Universitat destaca, tant 
des del seu campus de Vic com 
del de Manresa. 

Aquest nou espai docent 
permetrà la programació de 
propostes de formació contínua: 
màsters, postgraus i cursos 
d’especialització, així com actes 
institucionals, conferències 

o xerrades. Algunes de les 
propostes de formació que ja hi ha 
previstes per al proper curs són: 
la 2ª edició del Màster en Atenció 
en Emergències Psicosocials 
i Humanitàries, el Curs 
d’Especialització en Comunicació 
Científica o la 1ª edició del Màster 
en Promoció de l’Activitat Física i 
l’Alimentació Saludable.

La inauguració, que arriba l’any 
que se celebren els 20 anys de 
la institució, és un pas més en 
el compromís de la UVic-UCC 
d’esdevenir motor de coneixement 
i d’innovació al servei del territori.

Lloc

Horari

Inscripcions

Espai UVic-UCC, Via Augusta, 
123 Barcelona – Sala Àtic

Totes les conferències 
començaran a les 9h del matí 
i finalitzaran a les 10:30h. 
Posteriorment s’oferirà un 
cafè-networking.

Inscripcions gratuïtes. 
Us preguem confirmació a 
infofc@uvic.cat (938 815 522).


