
JORNADA 
“Serveis Sanitaris d’Atenció Primària  

al Garraf” 

 1 de juny de 2017 

de 10 a 12h 

Saló d’actes Plataforma de Serveis a les Persones 

c/ Sant Josep, 16-22 de Vilanova i la Geltrú 

CONSORCI SANITARI DEL GARRAF 

Informació i inscripcions al telèfon 938100400  

(ext. 1210) o al correu nserrano@ccgarraf.cat  

Organitza Col·laboren 



 

PRESENTACIÓ  
 

Aquesta jornada s’emmarca dins el pla de tre- 

ball del Consell Comarcal del Garraf en l’àmbit de 

la gent gran promogut  des del Consell Consultiu 

de la Gent Gran del Garraf de treballar conjunta-

ment aquells temes que més els preocupen. 

Aquesta jornada és la segona part de la que es 

va fer a l’abril del 2016 i que va abordar la sani-

tat en quan els hospitals i la intervenció socio- 

sanitària. 

Els objectius són: 

 Conèixer i debatre l’actualitat de l’atenció primà-

ria al Garraf. 

 Conèixer els serveis que ens ofereix. 

 Saber també les mancances, així com el 

treball dels professionals 

La jornada constarà de varies taules amb  la par-

ticipació dels responsables de les diferents àrees 

que conformen l’Atenció Primària al Garraf.. 

 

 

Inscripcions:  

www.ccgarraf.cat. Telèfon 93 814 04 00, 
ext:1210. nserrano@ccgarraf.cat (Nina Ser-
rano) 

PROGRAMA 
 

10:00h    Café de benvinguda 

10:15h  Presentació institucional a càrrec de la 

consellera delegada de gent gran del Consell 

Comarcal del Garraf, Paqui Carrasquilla i objec-

tius a càrrec de Nina Serrano, tècnica de gent 

gran. 

 
10:20h   Ponència “L’atenció primària  

sanitària al Garraf”, a càrrec del Dr. Miguel 

Perona Pagan, director d’Atenció Primària - 

Alt Penedès– Garraf 

Presenta i modera Joaquim Millan, coordinador de 
la jornada.. 

 
10:50h   Taula rodona “Els serveis i els profe-
sionals”, a càrrec dels equips de  professionals 
dels diferents serveis d’atenció primària de la com-
arca. 

 
 
 Presenta i modera Nina Serrano, tèc-

nica de gent gran  

 

11:45h  Debat i preguntes. 

12:00h  Conclusions i cloenda.  
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