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La primera activitat amb què s’inaugurarà la SCB-Andorra està enfocada en la pandèmia 

causada per la malaltia de la COVID-19. Tot i ser un tema força recurrent, des de la 

secció territorial andorrana es considera important poder destacar i divulgar la gestió 

que s’ha fet des del Principat d’Andorra contra la COVID-19. Així, s’organitza un seminari 

web el dimarts 25 de gener, a les 18 h, sobre la gestió diferencial de la COVID-19 a 

Andorra, en què es destacaran les diferents estratègies dutes a terme al país i les futures 

perspectives i el canvi de paradigma que ha provocat la pandèmia a Andorra.  

L’activitat s’organitzarà en quatre ponències de 20 min, amb una taula rodona de debat 

i dubtes final. Els ponents que participaran en aquesta sessió inaugural són: la doctora 

Cristina Royo, el biòleg i bioinformàtic Joel López, el biòleg i bioinformàtic David Vilanova 

i el ministre de Salut del Govern d’Andorra, el senyor Joan Martínez Benazet. 
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Dialogarem sobre totes aquestes qüestions i altres dubtes que puguin sorgir amb els 

ponents de l’activitat. Esteu tots convidats a la jornada inaugural de la SCB a Andorra!  

CONVOCATÒRIA: Dimarts 25 de gener de 2022, en línia. Jornada gratuïta. Cal 

inscripció prèvia a l’adreça scbandorra@gmail.com. 

 

PROGRAMA 

18 h Benvinguda i presentació de la SCB 

Dr. Marc Martí-Renom  

President de la SCB 

18.10 h Presentació de la secció territorial SCB a Andorra 

Dr. Eduard Escrich 

Vocalia d’Acció Territorial de la SCB 

18.20 h Primera ponència a càrrec del Sr. Joel López Bercianos 

Biòleg i bioinformàtic especialitzat en anàlisi clínic.  

18.40 h Segona ponència a càrrec de la Dra. Cristina Royo Cebrecos 

MD i PhD en malalties infeccioses.  

19 h Tercera ponència a càrrec del Sr. David Vilanova 

Biòleg i bioinformàtic. Cap d’àrea del Laboratori Nacional 

d’Epidemiologia. 

19.20 h Quarta ponència a càrrec del M. Il·ltre. Sr. Joan Martínez Benazet 

Llicenciat en medicina i cirurgia, especialitzat en pneumologia. Ministre 

de Salut del Govern d’Andorra. 

19.40 h Taula oberta de debat i preguntes 

20.10 h Cloenda 
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