
09:30 Recepció, lliurament de documentació.

09:45 La Covid-19; un repte epidemiològic per a la Salut Pública mundial; 
perspectives de futur i l’afectació als nens. Dr. Quique Bassat.

10:30 Quines noves organitzacions socials i polítiques s’albiren al món post-Co-
vid-19? Dr. Richard Elelman.

11:15 · 11:45   Coffee Break

11:45 L’impacte de la Covid-19 a l’assistència sanitària de proximitat; els protago-
nistes al peu del canó: els casos dels Hospitals de Figueres (Empordà) i de 
Tortosa (Terres de l’Ebre).

               Conferències simultànies
               Dra. Mª José Rallo Moya
               Dra. Mª Àngels Morales Lozano

12:30 Taula rodona.
               Presentador-moderador: Sergi Caballero – Periodista
               Ponents:
               Dr. Quique Bassat – Epidemiòleg i Pediatre
               Dr. Richard Elelman – Politòleg
               Dra. Àngels Morales – Metgessa

Malgrat l’estat d’excepcionalitat degut a la pandèmia provocada pel coronavirus 
Covid-19, aquest any també tindrem una nova edició de Science Needs You! (SNY: la 
Ciència us necessita!), l’esdeveniment de divulgació científica organitzat per l’Asso-
ciació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC). Com no podria ser d’altra 
forma, el tema d’aquesta cinquena edició serà la pandèmia del coronavirus. Es 
tractarà el seu origen i estat actual així com les principals repercussions socials i 
econòmiques, i l’impacte a activitats bàsiques tant importants com l’educació. Tindrà 
lloc en un format reduït i amb totes les mesures de seguretat que una situació com la 
que vivim demanda. 
El personatge històric que hem escollit per aquesta edició és June D. Almeida (nascu-
da June D. Hart el 1930 a Glasgow, Escòcia), una pionera en la identificació de virus 
anteriorment desconeguts gràcies a les seves habilitats en microscòpia electrònica, 
que li van valer una reputació internacional. En particular, June Almeida va descobrir la 
família de virus que més tard es va anomenar coronavirus, a la qual pertany el 
Covid-19.
El lema: “pensa globalment, actua localment” atribuït originàriament a l’urbanista i 
pedagog escocès Patrick Geddes, se’ns mostra més viu que mai i ens empeny a 
comprendre tot allò que fem i hem fet. Des de l’ACDIC volem impulsar aquest lema a 
les ciutats mitjanes del nostre país, i en aquesta edició, amb les limitacions de la crisi 
sanitària, volem estendre el SNY i fer-ho simultàniament a Figueres-Empordà i Sant 
Carles de la Ràpita-Terres de l’Ebre, col·laborant en la lluita contra la pandèmia a nivell 
local; amb professionals amb un alt nivell d’exigència científica i tècnica i en línia amb 
els darrers avenços mundials.  
Science Needs You – La Ciència ens necessita a tots, ara més que mai. Esperem que 
gaudiu de la nostra 5ª edició i us preguem que seguiu totes les mesures de prevenció.

Carlos F. Sopuerta – President de l’ACDIC
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RETRANSMISSIÓ ON-LINE PER YOUTUBE
Podran seguir-se les conferències i la taula rodona 
al nostre Canal de Youtube de l’ACDIC.
Seguint els mateixos horaris especificats.

DISPONIBLE A: https://bit.ly/33fjl74



LA COVID-19; UN REPTE 
EPIDEMIOLÒGIC PER A LA SALUT 
PÚBLICA MUNDIAL; PERSPECTIVES DE 
FUTUR I L’AFECTACIÓ ALS NENS. 
Dr. Quique Bassat
Investigador ICREA a l’Institut de Salut Global 
(IS Global) de Barcelona. Llicenciat en 
Medicina; Epidemiòleg i Pediatra.

En els darrers 9 mesos, la pandèmia de COVID-19 ha causat prop de 30 milions de casos i 
gairebé un milió de morts, unes xifres esfereïdores que tradueixen l'impacte massiu global 
secundari a un virus. És evident que aquesta pandèmia ha posat de nou sobre la taula la impor-
tància que les malalties infeccioses tenen en el benestar i la salut de la població mundial. Tanma-
teix, per un continent amb 1.200 milions d'habitants, el nombre de casos a l'Àfrica representa 
menys del 5% dels casos globals, i la xifra de morts només el 3.5%.�Entenent que l'infra-diag-
nòstic juga un paper important, què està passant a l'Àfrica, on no estem veient l’explosió de 
casos que tothom tenia por que passés? Què podem esperar en els propers mesos a venir?  
Paral·lelament, els nens semblen tenir una afectació molt més lleu que els adults en aquesta 
pandèmia. Què sabem ara mateix sobre els nens i la COVID-19? Són realment transmissors de 
la malatia? Què explica que quan s'infecten tinguin manifestacions clíniques molt més lleus que 
els adults? Ha estat bona idea reobrir les escoles? haurem de tancar les a corre-cuita de nou si 
els casos segueixen augmentant? 

El Dr Quique Bassat és pediatre, epidemiòleg i investigador ICREA a l'institut de Salut Global 
de Barcelona (ISGlobal). Ha estat portaveu de la “Societat Espanyola de Pediatria” i coordina-
dor del grup de treball encarregat de les recomanacions per la tornada a l'escola dels nens.
Com a pediatre, la seva investigació es basa en la premissa que no hi ha una intervenció de salut 
pública superior a la que pot reduir la mortalitat infantil, particularment en contextos pobres. Per 
fer-ho, ha treballat a països de renda baixa i mitjana per comprendre i prevenir la malària, la 
pneumònia i altres malalties infeccioses que afecten més la supervivència infantil.
Ha investigat a Moçambic, al Marroc, Papua Nova Guinea, al Brasil i també a Bhutan, l’epidemio-
logia, l’etiologia i les característiques clíniques de la malària, la pneumònia, la diarrea, la sèpsia 
neonatal, el pian i altres malalties infeccioses que afecten significativament la salut del nen.
Té dos fills en edat escolar, i també pateix, com a pare, les angoixes existencials de l'epidèmia.

COVID-19: REFLEXIONS
I PROPOSTES PER AL FUTUR
[ TAULA RODONA ]
Presentador-moderador: 
Sergi Caballero – Periodista de la Cadena
SER Catalunya

Ponents:
Dr. Quique Bassat – Epidemiòleg i Pediatre
Dr. Richard Elelman – Politòleg
Dra. Àngels Morales – Metgessa

QUINES NOVES ORGANITZACIONS SOCIALS I POLÍTIQUES 
S’ALBIREN AL MÓN POST-COVID-19?
Dr. Richard Elelman 
Investigador I Responsable de l’Àrea Política de l’EURECAT – Centre 
Tecnològic de Catalunya – Doctor en Ciències Polítiques.

L’IMPACTE DE LA COVID-19 A L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DE PROXIMITAT; 
ELS PROTAGONISTES AL PEU DEL CANÓ: ELS CASOS DELS HOSPITALS
DE FIGUERES (EMPORDÀ) I DE TORTOSA (TERRES DE L’EBRE)
Conferències simultànies

Mª José Rallo Moya 
Directora de Centre del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Mª Àngels Morales Lozano
Directora assistencial de la Fundació Salut Empordà

La crisi té diverses característiques 
noves i desconegudes. Una emergència 
mèdica mundial causada per un virus que 
encara no entenem del tot. Una catàstro-
fe econòmica autoinfligida com a respos-
ta política necessària per contenir la seva 
propagació. Tot i això, també ha quedat 
clar, que gran part del que més preocupa 
d’aquesta crisi, no és gens nova. Les 
sorprenents variacions en les infeccions i 
els resultats del COVID-19 semblen 
reflectir les desigualtats econòmiques 
existents. Un desajust notable entre el valor social del que fan els treballadors claus i els baixos 
salaris que reben es deriva del fracàs del mercat, a l’hora de valorar adequadament allò que 
realment importa.
S'esperava la combinació de desinformació sobre el virus, tenint en compte que portem una 
dècada de creixent populisme i de disminució de la fe en els experts. I l’absència d’una resposta 
internacional adequadament coordinada, no és una sorpresa, atès l’augment del nacionalisme a 
la política global.
La crisi centra la nostra atenció col·lectiva en les moltes injustícies i debilitats que ja existeixen 
en la nostra forma de conviure. És una crisi que exigeix   un nou diàleg socio-polític entre tots els 
agents socials, en el que es coneix com la quíntupla hèlix.
Molts dels problemes que afrontarà la societat en la propera dècada seran simplement versions 
més extremes dels que ja ens enfrontem avui. El món només es veurà significativament diferent 
aquesta vegada si, en sortir de la crisi, decidim prendre mesures per resoldre aquests proble-
mes i produir canvis fonamentals.

Richard Elelman es el responsable de l’Àrea Política de l’EURECAT – Centre Tecnològic de 
Catalunya. És Doctor en Ciències Polítiques i lidera la Plataforma de Compromís Social d'Aigua 
de les Nacions Unides i la iniciativa anomenada RENAISSANCE Science Diplomacy en col·la-
boració amb el Joint Research Centre de la Comissió Europea.

 

RETRANSMISSIÓ ON-LINE PER YOUTUBE
Podran seguir-se les conferències i la taula rodona al 
nostre Canal de Youtube de l’ACDIC.
Seguint els mateixos horaris especificats.

DISPONIBLE A: https://bit.ly/33fjl74

 

Probablement gestionar en temps de Pandèmia ha 
estat un dels reptes més importants que han viscut 
i viuen la majoria de sectors i en especial el sanitari. 
A la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre van 
treballar en un pla Territorial, a la Fundació Salut 
Empordà també van aplicar les seves estratègies. 
Les ponents explicaran aquest Pla de contingència, 
com elsdiferents proveïdors es van organitzar, què 
han aprés, què s’ha de quedar i què han de millorar 
però sobretot, com la implicació dels professionals i 
ciutadans ho va fer possible.

Mª José Rallo Moya
Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat 
de Barcelona, va obtenir el títol d'especialista en 
Medicina Familiar i Comunitària el 1997. Amb una 
àmplia formació assistencial i en gestió, hi destaquen 
el màsters d'Urgències i Emergències (UB) i de 
Direcció d'Institucions Sanitàries (UAB), així com el 

postgrau de Disseny per a la Gestió Clínica (UOC). La seva experiència assistencial l'ha fet 
conèixer en primera persona l'Atenció Primària a les Terres de l'Ebre. Des de desembre 2018 
assumeix la Direcció de Centre de l'HTVC.

Mª Àngels Morales Lozano
Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, i posteriorment màster 
en economia de la salut per la Universitat de Barcelona-Pompeu Fabra; té també un postgrau en 
gestió de persones per ESADE i un altre de gestió clínica a la UCF. Ha treballat a l’Hospital Univer-
sitari Josep Trueta des del 2001 fins al 2014 com a cap d’admissions i directora mèdica. Del 2014 
fins al 2017 com a directora assistencial del Consorci Sanitari del Maresme. I finalment des del 
2017 fins a data d’avui exerceix com a Directora assistencial de la Fundació Salut Empordà.

Un cop facilitats els diferents 
punts de vista respecte les 
perspectives epidemiològica; 
sòcio-política i d’assistència 
mèdica territorial a l’Alt 
Empordà i a les Terres de 
L’Ebre; els ponents debatran i 
sobretot respondran les 
preguntes que els assistents 
vulguin fer lliurement; tant 
presencialment com telemàti-
cament mitjançant la nostra 
plataforma on-line.
L’encarregat de moderar la 
taula rodona serà el periodista 
figuerenc Sergi Caballero; el 
qual exercirà també les funcions 
de presentador de l’acte.

Sergi Caballero (Figueres, 1979) dirigeix i presenta “Hora 14”, l’informatiu del migdia de SER 
Catalunya, un dels més escoltats en aquesta franja. Abans va dirigir “El Balcó”, liderant la 
informació del vespre a la mateixa emissora. Porta 20 anys vinculat a la ràdio, però també ha 
desenvolupat part de la seva carrera a la televisió. Entre altres, va ser cap d’informatius de 
“Canal Nord”, l’antiga Televisió de Figueres. Dos dels programes en els quals ha participat han 
estat guardonats amb un premi Ondas i un premi Ràdio Associació de Catalunya. També és 
columnista al diari online “Nació Digital” i exerceix com a docent a l’escola de ràdio i televisió 
“Radiofònics”. 

RESERVA PRÈVIA OBLIGATÒRIA: A LA JORNADA ( GRATUÏTA ), ABANS DEL 22 DE SETEMBRE. FORMULARI A: WWW.ACDIC.CAT.


