
 
 
 

PROPOSTA DE FORMACIÓ COORDINACIÓ SOCIAL I SANITÀRIA 

Dirigida a: 

A professionals del sector social i sanitari 

A tenir en compte: 

No enfocar la jornada única i exclusivament en gent gran. Els àmbits serien: 

- Gent gran. Malalties cròniques 

- Salut mental 

- Drogodependències 

- Sense Llar 

Temes a treballar: 

1. Visió de govern  

a. Departament de Presidència (X?) 

b. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (X?) 

c. Departament de Salut (Sr. Albert Serra ?) 

 

2. Experiències pilot (diferents territoris) 

Seria interessant poder treballar a través d’aquestes experiències pilot els següents 

aspectes: dificultats en les quals es van trobar; avantatges de la col·laboració social i 

sanitària; propostes de millora per a una integració social i sanitària plena) 

Algunes experiències podrien ser: 

a. Teleassistència com a model de col·laboració soci-sanitària i interinstitucional 

(Osakidetza – Osatek SA) 

b. Pla de l’Estany rep un certificat de qualitat 

 

3. Coordinació social i sanitària (Sr. Fernando Fantova) 

 

Fernando Fantova (Bilbao 1961) trabaja desde finales de los setenta en procesos 
de intervención social con personas con discapacidad, desarrollo comunitario, 
movimientos asociativos y promoción de políticas sociales. Está habilitado como 
educador social, es licenciado en filosofía y ciencias de la educación (psicología), 

máster en gestión y desarrollo de recursos humanos y doctor en ciencias políticas y 
sociología (sociología). 
 
Desde mediados de los noventa trabaja como voluntario y como asesor profesional 
y consultor independiente, fundamentalmente en España y también en América 
Latina, en relación con la gestión de organizaciones de acción social, el desarrollo 
estratégico del tercer sector y las políticas públicas de servicios sociales. Durante 

cuatro años (2009-2013) ha ejercido las responsabilidades políticas y el servicio 
público en el Gobierno Vasco: como viceconsejero de Asuntos Sociales y como 

director de una fundación interdepartamental para la innovación sociosanitaria. 

 



 
 

 

4. Reflexió ètica de la relació social i sanitària (Sr. Joan Caminas) 

Doctor en filosofia i màster en bioètica i dret. Coordinador científic de l'Observatori 
d'Ètica Aplicada a l'Acció Social, Psico-educativa i Sòcio-sanitària. Professor associat 
de la Universitat de Girona i professor consultor de la Universitat Oberta de 
Catalunya, a on imparteix classes d'ètica aplicada als Graus d'Educació Social, Treball 
Social i Pedagogia. 

Vocal del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, del Comitè d'Ètica 
Assistencial de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), del Comitè d'Ètica de la 

Recerca de l'IAS i del Comitè d'Ètica i de la Recerca i la Bioseguretat de la Universitat 
de Girona. 

 

 


