informació
Organitza:
Apotecaris Solidaris
Lloc de celebració:
Fundació La Caixa (Gran Hotel)
Plaça Weyler
Data: Divendres 30 de setembre de 2011
Horari: de 10 a 20.30 hores
Inscripció: fins dia 29 de setembre
Coordinador: Sr. Juan Alberto Segura

I Jornada
Cooperació Sanitària
a les Illes Balears
30 de setembre
2011
Fundació La Caixa
(Gran Hotel)

Apotecaris Solidaris considera que ha arribat el moment d’impulsar un debat públic sobre
la situació actual de l’ajuda a la cooperació,
sobre els seus nous reptes i sobre les seves
viabilitats de futur. Un debat que neix de la
convicció que l’actual conjuntura que viu l’ajuda
solidària planteja, en el marc de la important
crisi econòmica que patim, alguns importants
interrogants que les ong,s haurem de saber
analitzar detingudament si, veritablement,
aspiram a garantir un escenari de sostenibilitat
econòmica per als nostres projectes.
Es el moment, per tant, d’abordar alguns
d’aquests interrogants des del rigor, la transparència i sense por a les possibles respostes,
a fi d’analitzar quin futur espera a les organitzacions solidàries en aquest nou i complicat
escenari que es perfila a l’horitzó. Aquest és
l’objectiu de la I Jornada de Cooperació Sanitària de les Illes Balears, posar les bases d’un
ampli debat sobre qüestions que, d’una manera
o altra, determinaran l’evolució futura del nostre
sector a curt, mig i llarg termini; involucrant
en aquesta reflexió conjunta a organitzacions,
entitats i administracions públiques en la recerca d’un diagnòstic acurat sobre l’actual a
situació del sector.

10.00 h Presentació de la Jornada:
President d’Apotecaris Solidaris, Sr. Mateu
Tous Vanrell.
10.15 h Inauguració de la Jornada: Directora General
de Cooperació, Sra. Antònia Estarellas.
10.30 h Conferència: Accés als medicaments
essencials i drets de patents farmacèutiques.
Dr. Germán Velásquez (ex Director de l’OMS
d’Accés als Medicaments Essencials).
11.30 h Berenar de Comerç Just, servit per
S’altra Senalla.
12.00 h Documental: El medicament, un dret
segrestat (cedit per Farmacéuticos Mundi).
13.00 h Taula rodona sobre cooperació sanitària
a les Illes Balears.
Modera: Sr. Juan Alberto Segura
Intervindran:
Sra. Mª Gràcia Seguí Puntas, Mans Unides Menorca.
Sr. Miquel Àngel Riera, Delegació Diocesana
de Missions d’Eivissa.
Sr. Madiop Diange, President d’ASEMA.
Sr. Miquel Clar, Metge i cooperant.
14.30 h Dinar de treball.
17.30 h Presentació del llibre i vídeo: “Fortificació de
purés de fruites (Balears amb la infància de
Cuba).”
Presenten: Sr. Gaspar Rul·lan Losada i Sr. Juan
Alberto Segura.
18.30 h Berenar de Comerç Just, servit per
S’altra Senalla.
19.00 h Conferència: Quin és el paper del farmacèutic
a la cooperació? Sr. Eduard Soler, vocal
nacional de projectes de Farmacéuticos Mundi.
Presenta: Sr. Ricard Troyano, Vicepresident
de Farmacéuticos Mundi.
20.00 h Apotecaris Solidaris, present i futur a càrrec
del Sr. Mateu Tous Vanrell, President
d’Apotecaris Solidaris.
20.15 h Acte de reconeixement d’Apotecaris Solidaris
al Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes
Balears i la Cooperativa d’Apotecaris.
Entreguen les distincions: Sra. Francesca
Armengol i Sr. Antoni Mª Llull.
20.30 h Cloenda per part del President del Govern de
les Illes Balears, Molt Hble. Sr. José Ramón Bauzá.

