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Curriculum Vitae  
Data d’emplenament: 25-11-2013 

Dades personals  

Nom  

MARIA ANTONIA (TONA) 

Cognoms  

LIZANA ALCAZO 

Nacionalitat  

ESPANYOLA 

Formació acadèmica (Titulació, any i institució) 

LLICENCIADA EN MEDECINA Y CIRURGIA 

Idiomes  

Valorar d’1 (nocions) a 5 (excel·lent)  

 Llegit  Parlat  Escrit  

Català  5 5 5 

Castellà  5 5 5 

Anglès  5 5 5 

Francès  3 1 1 

Portugués  4 3 2 

      - - - 



   

   

 

D.23. Model CV Experts_V1_2012_Professional  2/4 

 

 

Professional 

Dades professionals 

Organització  

SECRETARIA DE SALUT PÙBLICA (DEPARTAMENT DE SALUT) 

Localitat 

BARCELONA 

Branca d’activitat  

SALUT PÙBLICA 

Càrrec  

RESPONSABLE PROJECTES INTERNACIONALS I IMMIGRACIÓ 

 

Experiència professional  

Màxim 10 línies. Indicar si s’han desenvolupat funcions directives i la seva temporalitat. 

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, va desenvolupar els seus 

inicis professionals  en la practica clínica como a traumatòloga a Catalunya i al Regne Unit. 

 

Posteriorment va especialitzar-se en la gestió de serveis de salut per la Universitat de 

Londres i des de llavors a treballat en l’àmbit de la cooperació i l’ajuda humanitàri, des 

del mon acadèmic i de la consultoria internacional. Ha  col•laborant amb  projectes de 

desenvolupament a Europa, Llatinoamèrica i Àfrica, tant en la reforma de sistemes de salut, 

com en la definició de politiques, la seva implementació  i avaluació. 

 

De l’any 2006 al 2011 va ser directora del Pla Director d’Immigració i Salut del Departament 

de salut i per tant co-responsable de la definició, implementació i avaluació de politiques 

que afavoreixen la millora de l’accés a la salut de la població immigrada a Catalunya. 

Actualmente és responsable de projectes internacionals y immigració de la Secretaria de Salut 

Pùblica del Departamnet de Salut 
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Experiència en recerca 

Màxim 10 línies. Dades dels últims 10 anys i línies de recerca (paraules clau)  

 

Recerca en immigració i salut: 

 

- Lizana, T. (2010). Regional report Catalonia. Migrants and Health Care: Responses by 

European Regions (MIGHRER), III. Copenhagen: WHO Office for Europe. 

- Vázquez ML, Terraza-Núñez R, Vargas I, Rodríguez D, Lizana T. Health policies for 

migrant populations in three European countries: England; Italy and Spain.  Health Policy 101 

(2011):  70–78. 

- Terraza-Núñez R, Vázquez ML, Vargas I, Lizana  T. Health professional perceptions 

regarding healthcare provision to immigrant population. International Journal of Public 

Health (acceptat per publicació, 2011).  

- Terraza-Núñez R, Vargas I, Rodríguez D, Lizana T, Vázquez ML. Políticas sanitarias de 

ámbito estatal y autonómico para la población inmigrante en España. Gac Sanit. 2010; 

24(2):115.e1-e7. 

- Vázquez ML, Terraza-Núñez R, Vargas I, Rodríguez D, Lizana T. Health policies for 

migrant populations in three European countries: England, Italy and Spain. Health Policy 

2010; 10.1016/j.healthpol.2010.08.026 

- Vázquez ML, Terraza Núñez R, Vargas Lorenzo I, Lizana Alcazo T. Necesidades de los 

profesionales de salud en la atención a la población inmigrante. Gac. Sanit. 2009; 23(5):396-

402 

 

 

 

Experiència en avaluació de la qualitat  

Indicar què s’ha avaluat, amb quin organisme i quan (Exemple: Institucions: universitat / AQU / 2005 

 

 Institucions: sistemes de salut a llatinoamèrica a CHC i HLSP(2000-2006) 

 Titulacions: continguts formació en immigració per professionals i mediadors interculturals 

(2006-2011); màster de medecina humanitaria de la Universitat Miguel Hernandez (Alacant)  

 Serveis: projectes de cooperació en salut per l'Agència de Cooperació Espanyola (2005), 

subvencions, concursos pùblics (2006-2013);  

 Sistemes de qualitat:  membre del consell assessor del projecte C2ME 2013-2015( competencia 

cultural en Educació Mèdica a nivell Europeu), un projecte cofinançat pel Programa 

d'Aprenentatge Permanent Erasmus. En aquest projecte es desenvoluparan els cursos dels 

mestres sobre l'ensenyament de la diversitat, així com instruments per al desenvolupament 

curricular per integrar diverstiy al currlculum mèdica. El Consell Assessor està involucrat 

en les tasques de supervisar el procés del projecte , actuar com a jutge en cas de conflicte 

, i assessorar sobre el treball a realitzar. Aquest Consell Assessor està integrat per 5-6 

persones amb experiència en diversos temes dins C2ME com per exemple l'ensenyament d'adults, 

la diversitat, l'ètnia i la salut, representant al menys 3 països diferents de la UE. 
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Altres mèrits  

Màxim 10 línies. Dades rellevants d’acord a un futur perfil d’avaluador/a  

 

L'any 1999 vaig ser responsable de la gestió i avaluació del Màster de Medecina Humanitaria 

impartit a la Universidad Miguel Hernandez d'Alacant. 

 

Vaig treballar durant uns mesos a la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) 

del Instituto Carlos III de Madrid. 

 

Com a consultora internacional una de les tasques principals era la avaluació de sistemes de 

salut i de projectes, així com dels productes que altres consultors elaboraben. 

 

Com a Directora del Pla d'Immigració he estat responsable del disseny, la excecució, el 

seguiment i l'avaluació del Pla, inclosos els contigunts formatius que s'oferien als 

professionals i als mediadors interculturals. Aixi com responable d'avaluar subvencions i 

conscursos pùblics anuals 

 

 


