III Jornada de Salut i Gènere de les Illes Balears
10 de març de 2017
Sala d’actes de l’Hospital Son LLàtzer.
Transmissió per videoconferència als hospitals Mateu Orfila de Menorca, Hospital de
Formentera i Centre Insular d’Eivissa.
Inscripcions gratuïtes a través de la pàgina web: www.salutigenere.caib.es.
Places limitades per ordre d’inscripció.

PROGRAMA
8.45 h | Recepció
9.15 h | Inauguració
MARIA RAMOS MONSERRAT, directora general de Salut Pública i Participació, Conselleria
de Salut
9.30 h | Conferència marc
“La salut amb perspectiva de gènere”, a càrrec de CARME VALLS LLOBET, metgessa
especialitzada en salut de les dones, directora del Programa Dones, Salut i Qualitat de
Vida del CAPS (Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris).
11.00 h | Presentació del “Protocol d’actuació sanitària davant la violència masclista a les Illes
Balears”
PATRICIA GÓMEZ PICARD, consellera de Salut
CARME VIDAL, coordinadora de Salut i Gènere, Direcció General de Salut Pública i
Participació de la Conselleria de Salut
11.45 h|“Eines audiovisuals per a la sensibilització dels i les professionals de la salut” Hospital
Universitari Son Espases
Modera: CARLOS JAVIER VILLAFÁFILA GOMILA, subdirector de Cures Assistencials i Atenció
a l’Usuari de la Direcció General del Servei de Salut
12.00 h | Descans
12.30 h | Taula rodona
“Una visió en positiu de la perspectiva de gènere en salut”
Modera la taula: MARGALIDA FRONTERA BORRUECO, directora general d'Acreditació,
Docència i Recerca en Salut, Conselleria de Salut
“Diagnòstic de salut de les Illes Balears en perspectiva de gènere”
GUILLEM ARTIGUES VIVES, infermer del Servei de Promoció de la Salut, Direcció General
de Salut Pública i Participació, Màster en salut pública i comunitària, professor
associat del grau d’infermeria de la UIB

“Investigació en salut amb perspectiva de gènere”
MARGALIDA GILI PLANAS, degana de la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes
Balears
“La insuportable inevitabilitat de la incontinència urinària de les dones. Una mirada
des de la fisioteràpia”
ELISA BOSCH DONATE, diplomada en fisioteràpia, professora del Departament
d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears, Màster en ciències
socials aplicades a l’Atenció Sociosanitària per la Universitat de les Illes Balears,
voluntària al Casal de les Dones
14.00 | Dinar
S’oferirà un aperitiu a Can Campaner.
15.30 | Conferència
“La mirada de gènere en l’abordatge de les drogodependències”, a càrrec de NURIA
ROMO AVILÉS, doctora en antropologia social, professora titular la de Universitat de
Granada i directora del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las
Mujeres y de Género de la Universitat de Granada
17.00 | Taula rodona
“Una mirada en perspectiva de gènere des de diferents àmbits de la salut i del treball
social”
Modera la taula: SUSANA ORTEGA I MERINO, Institut Balear de la Dona
“Perspectiva de gènere en el càncer”
CARMEN SÁNCHEZ-CONTADOR ESCUDERO, metgessa, coordinadora de l’Estratègia de Càncer
de la Direcció General de Salut Pública i Participació, diplomada en salut pública i gènere,
Secretària de l’Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut (ADIBS)
“La gestió de la salut, del temps i les emocions”
TERESA POU NAVARRO, infermera especialista en salut mental i graduada en ADE,
subdirectora de Qualitat, Desenvolupament i Recursos Estructurals de l’Hospital
Universitari Son Espases (Sector Ponent)
“La feina de la infermera d’Atenció Primària; una mirada en perspectiva de gènere”
ROSA ADROVER BARCELÓ, infermera d’Atenció Primària, Màster en ciències socials aplicades
a l’atenció sociosanitària per la UIB, diplomada en salut pública i gènere, presidenta de
l’Associació Balear d’Infermeria Balear i Comunitària
“L’eficàcia de les intervencions familiars des de la perspectiva de gènere: valors, normes,
dinàmiques i estratègies familiars. L’experiència del Programa de Competència Familiar
(2004-2016)”
LLUÍS BALLESTER BRAGE, doctor en sociologia i en filosofia, diplomat en treball social,
professor de Mètodes d’Investigació a la Facultat d’Educació de la UIB

18. 30 | Cloenda
Conclusions i cloenda institucional
ROSA CURSACH I SALAS, directora de l’Institut Balear de la Dona, Conselleria de
Presidència
JULI FUSTER CULEBRAS, director general del Servei de Salut de les Illes Balears
Jornada adreçada a professionals de la salut i del treball social.
Se n’ha sol·licitat l’acreditació a la Comissió de Formació Continuada de les Professions
Sanitàries de les Illes Balears.
Organització:
Direcció General de Salut Pública i Participació. Conselleria de Salut
Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears. Conselleria de Salut
Institut Balear de la Dona. Conselleria de Presidència

