
Barreres en l'accés a la salut al segle 
XXI

Organització

Servei d'Activitats Culturals i Metges del Món (MDM)

Coordinació

Julia Gallo Estrada, professora titular d'universitat del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de 
la UIB; i Alexandre Miquel Novajra, professor titular d'universitat del Departament de Filosofia i 
Treball Social de la UIB.

Professorat

• Julia Gallo Estrada, del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB
• Alexandre Miquel, del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB
• Fernanda Caro, del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB
• Miguel Ángel Vicente (metge de família. CS Son Pisà)
• Mercedes Gutiérrez (metge de família. CS Sant Agustí)
• Aurelio Manzano (president de l'Associació d'Alumnes de la UOM)
• Silvia Velázquez (malalta crònica)
• Xavier Mesquida (metge. Especialista en addiccions)
• Ricardo Haro (psicòleg. Human Recoaching)
• Esther del Olmo (educadora d'iguals)
• Juan Álvarez (titular de drets)
• Miguel Reyero (vocal de Mobilització de MDM. Metge ginecòleg a Son Espases)
• Xisco Penya (voluntari de MDM. Metge jubilat)
• Victor Uwagba (voluntari tallerista de MDM. Mediador intercultural)
• Francisco Garrido (MDM. Advocat)
• Ruth Díez (metge pediatra del CS Son Gotleu. Vocal de la Junta Directiva de MDM)
• Marian García (comare. Vocal d’Inclusió Social de MDM)
• Rafael Berlanga (metge d'urgències. Hospital Son Espases)
• Celsa Andrés (metge. Presidenta de MDM)
• Ladislao Roig (Fiscal)

Dates

de l'1 al 4 de juliol de 2014

Lloc

Sala d'actes de l'edifici sa Riera. Palma

Horari

de 9 a 14.30 hores

Durada

25 hores (20 hores + 5 de treball d’informe del curs)

Nombre de places

50 (provisional)



Crèdits de lliure configuració

2,5

Formació Permanent del Professorat

20

Introducció

La crisi econòmica i les polítiques que s’apliquen a partir del moment en què es manifesta tenen 
com una de les conseqüències més evidents la reducció de serveis i d'extensió del que fins ara 
coneixíem com a estat del benestar. Aquest fet suposa, com a conseqüència, la pèrdua efectiva 
de les condicions de la possibilitat d'accedir a alguns drets essencials: la pèrdua efectiva 
d’aquests drets. Molt particularment pel que fa a determinats grups socials i persones dels que 
solen ser denominats «en risc», i als drets i necessitats relacionats amb la salut i la seva atenció 
des del vessant públic.

Objectius

Aquest curs pretén aprofundir en els aspectes de l'actual crisi econòmica que repercuteixen 
negativament sobre la salut. Serà un fòrum de debat sobre els canvis que la societat ha de fer 
per adaptar-se a la demanda real.
Ateses les característiques i l'especialitat de les i dels ponents, els seus objectius generals són:
1) Fer una diagnosi detallada dels problemes objectius i subjectius que les retallades en drets i 
serveis relacionats amb la salut causen. Particularment a Espanya, a Mallorca i des d'una 
perspectiva interdisciplinària.
2) Analitzar la qüestió en quatre situacions socials específiques i les seves conseqüències.
3) Proposar formes d'intervenció i els canvis necessaris per recuperar la situació anterior i 
millorar-la.
I també tenim diversos objectius específics:
1) La necessitat de tenir cures sanitàries, particularment en les persones malaltes cròniques i en 
la gent gran. Tant en els àmbits estrictament sanitaris com en les seves extensions i en els 
continguts socials més generals.
2) El problema creixent de la pèrdua d'habitatges, treballs, suports i xarxes socials de seguretat i 
de protecció de tot tipus i la intensificació del carrer com a marc de la vida quotidiana i les 
diverses situacions a les quals dóna lloc.
3) La migració, el tracte diferencial creixent entre ciutadans, no ciutadans i les situacions 
d'irregularitat, molt particularment en l’àmbit dels drets sanitaris, en la planificació i en la 
prevenció de malalties i situacions de desemparament i miserabilització.
4) El cas de la infància i la problemàtica multiplicada per la situació i dependència estructural dels 
grups d'edat inclosos. Tant en la dimensió familiar, habitacional i escolar com en l’alimentària i la 
sanitària, de forma particularment central pel que fa a la planificació i a la prevenció.

Metodologia

Atesa la característica multidisciplinària (professorat universitari de ciències de la salut i de 
ciències socials, professionals sanitaris, protagonistes directes de les conseqüències, interventors 
professionals i voluntaris d’organitzacions no governamentals) de les diverses situacions 
plantejades, la correlació entre dues institucions amb gran experiència en la temàtica específica, 
la Universitat de les Illes Balears i Metges del Món, pretén inicialment emprar una metodologia 
basada en l'anàlisi, la crítica, l'experiència en l'atenció i la intervenció i la proposta d'accions i 
alternatives amb projectes concrets i de contrastada solvència.
1) Ponències teoricopràctiques enquadradores del tema.
2) Taules rodones amb representació de les tres vessants de cada tema: l'explicació analítica de 
les situacions i els seus contextos i continguts, l’experiencialitat i l’experimentalitat, l'aplicació i 
els resultats de programes d'intervenció.



3) La participació de les persones que fan el curs mitjançant preguntes, debats i un informe final 
sobre la totalitat del curs.

Continguts

1. L'atenció sanitària continuada: malalts crònics i ancians
• El significat de la vellesa, Julia Gallo
• Edat i pobresa com a malalties, Rafael Berlanga
• Pausa
• Taula rodona: El risc de necessitar cures
• Miguel Ángel Vicente
• Aurelio Manzano
• Silvia Velázquez
• Moderadora: Julia Gallo

2. Condicions de vida i salut: les persones sense llar
• El carrer com a mitjà de vida: del hobo al chav, Alexandre Miquel
• Els esclaus de la droga. Son Banya com a llar d'exclusió per al consumidor, Xavier Mesquida
• Pausa
• Taula rodona: Processos de sortida i entrada a la societat
• Ricardo Haro
• Esther del Olmo
• Juan Álvarez
• Moderador: Alexandre Miquel

3. La salut a la frontera incorporada: migracions
• Targeta sanitària: per què no per a tothom?, Eva Cerdeiriña
• Història recent de l'exclusió sanitària espanyola, Miguel Reyero
• Pausa
• Taula rodona: Concertines sí, concertines no. «La ganiveta» sanitària
• Celsa Andrés
• Xisco Penya
• Victor Uwagba
• Moderador: Francisco Garrido
• Pausa

4. Alimentació, prevenció i drets en la salut: els menors
• La infància en la crisi de l'estat del benestar, Fernanda Caro
• Taula rodona: Calla i menja?
• Ruth Díez
• Marian García
• Moderador: Francisco Garrido
• Pausa
• Conferència de cloenda: Dret a la salut i dret a la no salut, Ladislao Roig

Termini de matrícula

Fins al 30 de juny de 2014

Preu

• UIB: 45 euros (30 euros fins al 6 de juny)
• PDI i PAS
• Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
• Amics i Amigues de la UIB
• Estudiants: 45 euros (30 euros fins al 6 de juny)
• Qualsevol estudiant, sigui o no universitari
• Desocupats: 45 euros (30 euros fins al 6 de juny)



• Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs
• Membres de Metges del Món: 45 euros (30 euros fins al 6 de juny)
• Altres: 65 euros

Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:
• L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs
• Estar al corrent en el pagament del curs

En cas de certificat d'aprofitament, l'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores i superar 
la prova d'avaluació proposada pel professor.

Matrícula

Formalitza la inscripció.

http://cursosestiu.uib.cat/digital/matricula/
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