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Comitè Organitzador
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Grup de Cooperació Internacional, Immigració i Adopció de l’AEPap
Amb la col·laboració de la Gerència d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’Institut 
Català de la Salut                              
Docents
Dolors Canadell: pediatra CAP Barberà
Maite de Aranzábal: pediatra CS Lakua Arriaga
Ana Cirera: assessora tècnica de projectes de salut internacional de l’OMS
Iñaki Alegría: pediatre, director de l’Hospital Gambo (Etiòpia)
Rosa Macipe: pediatra, Centro Salud San Pablo (Saragossa)
Jaume Ollé: metge infectòleg, cooperant i fundador d’ACTMON
Isolina Riaño: pediatra, Hospital Universitario Central de Asturias
Mercedes Rivera: UGC de Pediatria i  Neonatologia d’AGS Este Málaga-Axarquía.
Tots els docents tenen experiència en cooperació.
Secretaria: Rosa M. Masvidal, a/e: cursocooperacion.bcn@gmail.com
Secretaria de la AEPap

Inscripció/ Inscripción
Cliqueu l’enllaç del full d’inscripció en línia
Preu: socis AEPap: 50 €, no socis: 60 € que cal ingressar al número de compte: 
AEPap  IBAN ES85 0182 2626 6502 0152 6198
Cal enviar la confirmació de pagament a l’adreça electrònica:             
cursocooperacion.bcn@gmail.com
Places limitades. Termini de la inscripció: fins al 28/04/2017                                                
o fins que s’exhaureixin les places.

Clicar: hoja de inscripción en línea
Precio: Socios AEPap: 50 €. No socios: 60 €. A ingresar en el nº de cuenta: 
AEPap IBAN ES85 0182 2626 6502 0152 6198
Enviar confirmación del pago a: cursocooperacion.bcn@gmail.com
Plazas limitadas. Término de la inscripción: hasta el 28/04/2017 
o hasta que se agoten las plazas.

primariaicsbcn.wordpress.com/caplluissaye/     @apicsbcn  #MésPrimàriaBCN  

mailto:cursocooperacion.bcn@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxVlzzpU2HLlqoKfus5I38RRN_Go-zO15240IdJ9RJzZbMqw/viewform?usp=sf_link


Presentació / Presentación
Cada any als països pobres moren milions de nens abans de complir cinc 
anys. Més de la meitat d’aquestes morts es deuen a malalties que es podrien 
evitar o tractar si hi hagués un accés a intervencions simples i assequibles.                    
Una d’aquestes intervencions és l’estratègia de l’OMS anomenada “Atenció 
integrada a las malalties prevalents de la infància-AIEPI”. L’AIEPI ha de ser 
coneguda per qualsevol metge que es plantegi la cooperació internacional.

Cada año en los países pobres mueren millones de niños antes de cumplir cinco 
años. Más de la mitad de esas muertes prematuras se deben a enfermedades que 
se podrían evitar o tratar si hubiera acceso a intervenciones simples y asequibles. 
Una de estas intervenciones es la estrategia de la OMS “Atención Integrada a las 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia-AIEPI”. La AIEPI ha de ser conocida por 
todo médico que se plantee la cooperación internacional.

Objectius / Objetivos
•	 Conèixer els diversos tipus de cooperació: desenvolupament, 

emergència sanitària, investigació.
•	 Reflexionar sobre l’ètica de la cooperació.
•	 Entendre les bases de l’estratègia AIEPI.
•	 Aprendre el sistema de l’AIEPI: infantil, neonatal i comunitari.
•	 Conocer los diferentes tipos de cooperación: desarrollo, emergencia 

sanitaria, investigación.
•	 Reflexionar sobre la ética de la cooperación.
•	 Comprender las bases de la estrategia AIEPI.
•	 Aprender la sistemática de la  AIEPI: infantil, neonatal y comunitario.

Destinataris / Destinatarios
Pediatres, metges i infermeres, sense experiència en cooperació internacional, 
que tenen la inquietud de cooperar. El Curs té sessions plenàries i tres seminaris 
d’AIEPI (nens <5 anys, neonatal i comunitari) que totes les persones assistents 
duran a terme rotatòriament.

Pediatras, médicos y enfermeras, sin experiencia en cooperación internacional, 
que tienen la inquietud de cooperar. El curso consta de sesiones plenarias y 
tres seminarios de AIEPI (niños <5 años, neonatal y comunitario) que realizarán 
todos los asistentes de forma rotatoria.

Programa / Programa
9.00 - 9.30 h      Recepció
9.30 - 9.35 h      Presentació del Curs. Dolors Canadell i Maite de Aranzábal
9.35 - 10.30 h    Taula rodona: introducció a la cooperació.
                          Moderadora: Dolors Canadell

•	 La salut infantil als països pobres. Dolors Canadell
•	 Estratègies de cooperació internacional. Maite de Aranzábal
•	 Avaluació de la cooperació internacional. Ana Cirera

10.30 - 11.00 h  Introducció a l’AIEPI. Bases de l’AIEPI. Dolors Canadell 

11 - 11.30 h       Descans i cafè

11.30 - 12.30 h  Taller AIEPI 1*-2*-3*
12.30 - 13.30 h  Taller AIEPI 1*-2*-3*

13.30 - 15.00 h  Dinar (no està inclòs al preu de la inscripció)

15.00 - 16.00 h  Taller AIEPI 1*-2*-3*
16.10 - 16.50 h  L’AIEPI en el terreny: implementació, receptivitat, dificultats i     
                          avaluació. Iñaki Alegría
16.50 - 17.25 h  Ètica de la cooperació i del cooperant. Isolina Riaño
17.30 - 18.15 h  Conferència de clausura: “Què hi ha bo i dolent a cooperar.             
                          Tornaria a cooperar?” Jaume Ollé

9:00 - 9:30 h      Recepción
9:30 - 9:35 h      Presentación de la Jornada. Dolors Canadell y Maite de Aranzabal
9:35 - 10:30 h    Mesa redonda: introducción a la cooperación.
                          Moderadora: Dolors Canadell

•	 La salud Infantil en los países pobres. Dolors Canadell
•	 Estrategias de cooperación internacional. Maite de Aranzabal
•	 Evaluación de la cooperación internacional. Ana Cirera

10:30 - 11:00 h  Introducción a la AIEPI. Bases de la AIEPI. Dolors Canadell 

11:00 - 11:30 h  Descanso/café
11:30 - 12:30 h  Taller AIEPI 1*-2*-3*
12:30 - 13:30 h  Taller AIEPI 1*-2*-3*

13:30 - 15:00 h  Comida (no incluida en el precio de la inscripción)
15:00 - 16:00 h  Taller AIEPI 1*-2*-3*
16:10 - 16:50 h  La AIEPI en el terreno: implementación, receptividad, dificultades y   
                          evaluación. Iñaki Alegría
16:50 - 17:25 h  Ética de la cooperación y del cooperante. Isolina Riaño
17:30 - 18:15 h  Conferencia de clausura: “Lo bueno y lo malo de cooperar           
                          ¿Volvería a cooperar?” Jaume Ollé

L’acreditació docent s’està tramitant /  En trámite la acreditación docente *Taller AEPI 1, Infantil: Rosa Macipe, *Taller AEPI 2, Neonatal: Maite de Aranzábal, *Taller 
AEPI 3, Comunitari: Mercedes Rivera


