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Els riscos i els serveis vinculats a la salut s’han convertit en un aspecte important del 
desafiament actual que plantegen les migracions. Als països d’origen i trànsit, es 
necessiten cures preventives i assistència d’emergència. Al llarg de les rutes migratòries, 
el risc de pandèmies és real; es requereixen mesures preventives i efectives de mitigació. 

D’altra banda, als països de destí, els migrants i els refugiats han d'integrar-se en els 
sistemes nacionals d’assistència sanitària, amb graus diversos d’èxit entre els diferents 
països.  

Les ciutats com a principals destinacions tenen un paper crucial a l’hora d’abordar la 
necessitat de serveis de salut específics a nivell local. Cal atendre les diverses necessitats 
individuals d’atenció mèdica dels migrants (salut reproductiva, qüestions de gènere, 
atenció infantil, tractament de traumes). 

En aquest context, el CIDOB i ISGlobal organitzen aquest seminari sobre Migració, Salut i 
Ciutats que reunirà experts, professionals sanitaris, polítics i activistes d’ONGs. 

 
 
 
 09.00 Benvinguda i introducció  

Jordi Bacaria, director, CIDOB 
  Antoni Plasència, director general, ISGlobal 

 
 09.30 Sessió 1: Salut i migració en els països d’origen i trànsit: Atenció preventiva, 

assistència d’emergència i pandèmies en les rutes migratòries 
 Modera:  Leire Pajín, directora de Desenvolupament Internacional, ISGlobal  

 
  Visió general de les rutes migratòries 

Ruth Ferrero, professora associada en Ciència Política i Estudis Europeus, Universitat 
Complutense de Madrid 

 
  Migració i mobilitat en el marc de la Unió per la Mediterrània 

Marisa Farrugia, enviada especial – ambaixadora, Secretariat de la Unió per la 

Mediterrània 

  Perspectiva de l’Observatori de Salut sobre els problemes de salut dels migrants  
  Rafael Vilasajuan, director de Polítiques i Desenvolupament Global, ISGlobal 
 
 
 11.00 Pausa cafè 
 
 
 
 
 



 

 
 
 11.30 Sessió 2: Polítiques europees d’integració sanitària: Salut i migració en els països 

de destí 
 Modera:  Elena Sánchez-Montijano, investigadora sènior, CIDOB 
 
  Polítiques sanitàries per a comunitats migrants: Bones pràctiques i lliçons apreses  

Ana Requena, professora assistent de recerca, ISGlobal  

Desigualtats sanitàries entre nadius i immigrants: Models de polítiques d’integració en la 
UE 
Davide Malmusi, director de Serveis de Salut, Ajuntament de Barcelona  

  Cobertura sanitària dels immigrants i oportunitats per accedir als serveis 
  David Ingleby, catedràtic, Universitat d’Àmsterdam  
  
 
 13.00 Dinar 
 
 
 14.00 Sessió 3: Ciutats i gestió de la salut i la migració: Assistir la diversitat de 

necessitats  
 Modera:  Roberta Perna, investigadora, IPP Institut de Polítiques i Béns Públics, CSIC 

 
  La iniciativa Barcelona Ciutat Refugi i polítiques sanitàries relacionades  
  Ignasi Calbó, coordinador de Barcelona Ciutat Refugi, Ajuntament de Barcelona 
 
  Acollida de refugiats a Alemanya: Qüestions relacionades amb la salut  
  Petra Tiarks, responsable de Consultes Humanitàries, Ajuntament de Frankfurt  
 

Les rutes dels refugiats dels Balcans orientals i del Mediterrani: Desafiaments per a la 
salut 

  Teresa Sancristóval, responsable de la Unitat d’Emergències, Metges Sense Fronteres 
 
 
 15.30 Final de la conferència 


