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2n #AteneuCRÍTIC: “Salut i desigualtat de
gènere”, amb la consellera Alba Vergés

Es farà divendres, 28 de juny, a les 11 del matí al Palau Robert i es
podrà seguir en directe per 'streaming'

Redacció

Arriba el segon debat del cicle anomenat #AteneuCRÍTIC, que el nostre mitjà promou amb el suport
de la Generalitat de Catalunya. Serà divendres vinent, 28 de juny, al matí, i portarà per títol “Salut i
desigualtat de gènere”. La consellera de Salut del Govern català, Alba Vergés, en serà la convidada
principal, amb l’objectiu de debatre, amb altres persones expertes, la visió androcèntrica de la
sanitat, quines en són les conseqüències per a les dones i quines accions es poden emprendre per tal
de corregir-ho. La resta de ponents són: Elena Carreras, cap del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia
de l’Hospital Vall d’Hebron; Alba Brugués, presidenta de l’Associació d’Infermeria Familiar i
Comunitària de Catalunya (AIFCC); Esther Vivas, periodista i activista feminista, i Maria de la
Fuente, directora de l’Observatori iQ. Modera el debat la periodista de CRÍTIC Laia Soldevila.

El format de l’acte serà similar al que vam fer en la primera sessió d’aquest cicle, el 12 de març
passat, sota el títol de “Drets civils i llibertat d’expressió”. No hi haurà públic a la sala, però es
retransmetrà en directe per ‘streaming’ amb una realització amb dues càmeres, similar al d’un
programa televisiu. Comptem, com en l’ocasió anterior, amb la col·laboració important del Palau
Robert (des d’on s’emetrà el debat) i dels seus serveis tècnics, així com amb la de l’empresa
especialitzada en ‘streaming’ UEBTV. Hi haurà una intervenció inicial de la consellera Alba Vergés,
per contextualitzar el debat, a partir de diverses preguntes de la moderadora sobre la situació de la
dona en relació amb la salut i amb l’accés al sistema sanitari a Catalunya. A continuació, s’obrirà el
debat amb les altres quatre ponents, sempre responent a preguntes concretes de Laia Soldevila. La
idea és que tot plegat pugui convertir-se en una conversa relativament distesa, de manera
que es produeixi l’intercanvi d’idees, de punts de vista i de propostes, i, per tant, defugint
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l’encotillament d’alguns debats més rígids.

Alba Vergés, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya

Els dies següents a l’acte es penjarà el vídeo íntegre de la retransmissió i també es farà un ampli
resum escrit, en aquesta mateixa secció, on es destacaran els principals temes tractats. És previst
que l’#AteneuCRÍTIC tingui continuïtat en un tercer debat a la tardor. La iniciativa ha sorgit de
CRÍTIC i s’ha pogut materialitzar amb el suport econòmic i logístic de la Direcció General de Difusió
de la Generalitat, que forma part del Departament de la Vicepresidència.
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