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Jornada sobre la Implementació i el Desplegament Operatiu del Pla de Salut 2016-2020 a la Regió 

Sanitària Camp de Tarragona 

 

Quan la salut s’esdevé quelcom més que l’absència de malaltia 

 

Programa de la Jornada 

 

Data: 31 de març de 2017 

Horari: de 8.30 h a 14.30 h 

Lloc: Patronat de Música de Vila-seca. Av. de la Generalitat, 27  Vila-seca (Tarragona) 

 

 

1a part de la Jornada: grups de treball  

 
De 8.30 h a 8.45 h: recepció i entrega de material als membres dels grups de treball 

 
De 8.45 h a 9.00 h: exposició de la metodologia de treball als membres dels grups 

 
De 9.00 h a 11.00 h: treball dels grups 

 De 9.00 h a 9.15 h: exposició de la línia de treball 

 De 9.15 h a 10.45 h: espai de treball en grup 

 De 10.45 h a 11.00 h: elaboració de la fitxa amb les conclusions i els objectius del projecte treballat 
 

D’11.00 h a 11.30 h: pausa i cafè per als grups de treball 

 
 
2a part de la Jornada: sessió plenària  

 
 D’11.00 h a 11.30 h: recepció i entrega de material 

 
 D’11.30 h a 11.45 h: inauguració de la sessió plenària a càrrec de l’Il·lm. Sr. Josep Poblet, alcalde de 

Vila-seca (per confirmar), i del Sr. Xabier Ansa, cap de la Unitat de Planificació de la Regió Sanitària 
Camp de Tarragona (RSCT) 
 

 D’11.45 h a 12.15 h: presentació del Pla de salut 2016-2020 a càrrec de la Sra. Eulàlia Masachs, cap 

del Servei del Pla de Salut. Direcció General de Planificació en Salut. 
 

 De 12.15 h a 12.30 h: exposició de la metodologia dels grups de treball a càrrec del Sr. Xabier Ansa, 

cap de la Unitat de Planificació de la RSCT 
 

 De 12.30 h a 13.30 h: presentació de les conclusions i accions operatives dels grups de treball. 

Moderador: Sr. Xabier Ansa, cap de la Unitat de Planificació de la RSCT. 
 

 De 13.30 h a 14.15 h: conferència de clausura a càrrec del Sr. Ramon Lacruz, entrenador personal 

(coach) executiu i director de programes a Arise Culture & People 
 

 De 14.15 h a 14.30 h: cloenda a càrrec de la Sra. Pilar Magrinyà, directora general de Planificació en 

Salut, i del Sr. Roger Pla, gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona 
 
 

Destinataris: professionals sanitaris i no sanitaris del Camp de Tarragona 

 

Inscripcions: són grauïtes i s’han de fer a través d’aquest enllaç: 

http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/formularis/55737 

 

Data límit: 29 de març (o per límit d’aforament) 

Per resoldre qualsevol dubte, envieu un correu a mlousa@catsalut.cat. 

http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/formularis/55737
mailto:mlousa@catsalut.cat

