
9.30 h Benvinguda i salutació 
GHASSAN SALIBA, responsable de Polítiques de Diversitat i Dependència 

9.45 h TAULA 1. Drets laborals, treball digne i valoració social
• PILAR CEPRIAN, sector de la Dependència de CCOO de Catalunya
• MONTSE LLOPIS de ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials)
• VICENTE BOTELLA de UPIMIR (Unió de Petites i Mitjanes Residències)
• NOELIA SANTIAGO ALONSO, sector d’Atenció Domiciliària de CCOO de Catalunya
• Modera: ALICIA HERNÁNDEZ

11 h Descans

11.20 h TAULA 2. Drets de les persones per viure amb dignitat
• MIQUEL LLUCH, Federació de Pensionistes I Jubilats de CCOO de Catalunya
• TONI MORA, secretari de Política Territorial, Acció Social, Barcelonès i Migracions de CCOO 

de Catalunya
• SEBASTIÀ SANTAEUGÈNIA, director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i 

del Pla Director Sociosanitari en el Departament de Salut  de la Generalitat de Catalunya
• MERCÉ CIVIT, Plataforma per als Drets de les Persones amb Dependència
• Modera: MERCÈ VIDAL MORÓS, Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya

13 h Cloenda
• ANA ROSA SEVILLANO, secretària general de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya
• JAVIER PACHECO, secretari general de CCOO de Catalunya

JORNADA 2 d’octubre del 2020
Sala d’actes de CCOO (Via Laietana, 16, Barcelona)

DEPENDÈNCIA I POLÍTICA SANITÀRIA. RECUPEREM ELS DRETS PERDUTS
El repte de l’envelliment de la població

L’emergència sanitària derivada de la pandèmia 
de la COVID-19 i la seva afectació econòmica i 
social han tornat a posar en relleu els treballs 
essencials per a la vida i la salut pública, i la 
necessitat de reenfocar el sistema sanitari i el 
model de provisió de serveis públics.
Una reforma profunda del model de residències, 
l’eixamplament del sector públic i la coordinació 
eficient entre administracions i agents socials 
i econòmics és imprescindible per generar 
eficàcia, governança i diàleg social, i, en 
definitiva, profit per als drets dels ciutadans i les 
ciutadanes i la generació de treball de qualitat.

www.ccoo.cat

Retransmissió en directe per                   aquí

https://youtu.be/bUu3VHYX9cY

