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PROGRAMA
Obertura – 19:00 hores
Excm. Sr. Elies Nova, alcalde de la vila de Llívia.
Sr. Gerard Cunill Costa, director del Museu de Llívia.

DEBAT
Moderador: Jordi Pardinilla, periodista i responsable 
de Comunicació de l’Ajuntament de Llívia.

PARTICIPANTS · Hospital de Cerdanya (HC).

Dr. Carlos Azuaje.
Cap de medicina interna HC. Epidemiologia del COVID
Dr Joan Lluis Aliaga. 
Pneumòleg HC. Patologia respiratòria deguda a la 
COVID
Sr. Xavier Caralt. 
Director infermeria HC.Adaptació de l’HC a la 
pandèmia COVID. Logística.
Dr Eduard Carreras.
Cap servei pediatria HC. Afectació a l’edat pediàtrica 
de la COVID
Públic assistent.

CLAUSURA
A càrrec del Sr. Xavier Conill. 
Director General Adjunt de l’Hospital de Cerdanya.

El Museu de Llívia es presenta com un centre del debat 
contemporani, en aquest cas, en l’àmbit de la salut. La 
relació del museu amb la seva col·lecció de farmàcia, i 
la seva relació amb la salut, fa que es faci ressò dels 
debats contemporanis que tenen relació amb la salut 
pública. En aquest cas, el centre del debat és la covid19 
i el període de vacunació que s’ha obert aquest any, i 
que pretén, mitigar els efectes de la pandèmia, i poder 
començar a restablir una certa normalitat.

El debat anirà resseguint diversos temes que ens 
ocupen l’actualitat de la pandèmia. En primer lloc, 
sobre la vacunació. Sobre l’efectivitat de les vacunes i el 
nivell de protecció, l’efecte sobre les noves variants i els 
beneficis de la immunització de grup.

D’altra banda, també, els efectes que ha tingut i està 
tenint la covid19 sobre les persones que l’han patit, i 
com han evolucionat les formes de prevenció.  També 
parlem de l’efecte de la pandèmia sobre els nens i 
nenes i com afrontarem el proper curs escolar.

Per últim, explorem l’experiència que ha tingut 
l’Hospital de Cerdanya al voltant de la covid19, la 
medicina i la cooperació transfronterera en la gestió de 
la pandèmia.

DEBATS SOBRE LA MEDICINA ACTUAL:
LA COVID19 I LA VACUNACIÓ.
Col·laboració amb l’hospital de Cerdanya.

13 d’agost a les 19:00 hores | Poliesportiu de Llívia, Sala Teatre*

* Accés únic per la part del darrera del Poliesportiu 
(carrer de l’Esport, 14). Edifici fòrum de Llívia.

Vine i participa!

També en directe a Youtube!
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