Doncs sí, mira per on hem arribat als 20 anys desprès de molt esforç, il∙lusió i perseverança, amb un
trajecte habitualment suau, perquè hem creat les condicions perquè així sigui, en el que ha importat
més la distancia recorreguda que la velocitat.
Allò que va ser una aventura s’ha convertit en una xarxa real d’entitats i professionals capaços
d’argumentar i consensuar criteris d’actuació conjunts i de mirar el futur amb la satisfacció dels
resultats obtinguts i l’esperança de que la prevenció, en qualsevol de les seves vessants, tècnica o
sanitària, esdevingui un valor (per tant perdurable) en les organitzacions laborals.
Vagi el desig acompanyat de bon principi amb la necessària reflexió sobre com podem anar a trobar
aquest futur que ja ens comença a donar la revolució 4.0 i com farà canviar les nostres professions.
Ajudar a que el futur esdevingui present quasi sempre comença al voltant d’una taula i una conversa
però en el nostre cas les respostes són més importants que les preguntes ja que perseguim
concebre perspectives d’acció raonades i consistents.
Us convidem a participar en la jornada del dia 30 de novembre al voltant d’una taula i un grup de
col∙legues, amics/es i companys/es en la que ens posarem al dia sobre que significa l’esser digital i
intentarem esbrinar quina projecció precisen les nostres professions...d’aquí a no res.

Horari
09:15 – 9:45
9:45:10:00

10:00‐ 10:10
10:10‐ 11:00

11:00‐11:20
11:30‐13:20
13:20‐13:40
13:30‐14:00
14:00..........

Acció
Recepció i acollida
Inauguració Jornada.
Sra. Elena Juanola i Pagés. Directora de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Sr. José Augusto García Navarro. Director General del Consorci de Salut i Social de Catalunya.
Presentació Jornada. Presentació aMSP
Conferència. Ariadna Rius i Soler
Responsable de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat. Fundació TIC Salut Social
“Futur de les estratègies en Tecnologies de la Informació i la Comunicació”
Presentació a càrrec de Mario Rabasseda, Responsable de l'àrea de Comunicació Tècnica de la
Oficina eSalut
Entrevista Pepper
“World” Café
“Experiència 2030: Com és la PRL / Salut Laboral ?”
Presentació de conclusions per part dels amfitrions
Sr. Alfredo García Díaz. Director Gerent del Consorci Sanitari de Terrassa.
Brindis clausura
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