“No n’hi ha prou amb
cuidar bé la gent gran; a més
a més, hem de garantir-los
sentit de futur”

II Jornada

am

Toni Puig. I Jornada amb Tracte.
Solsona, octubre de 2015
Ho organitzen:

Ajuntament de Solsona
Hi col·laboren:

Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

“ Emocions, valors
i sentit en l’atenció
a les persones grans”

II Jornada amb tracte

Programa

Us proposem una jornada pràctica i inspiradora que permeti als professionals de l'àmbit social i d'atenció a les persones grans connectar amb el sentit i el valor de la seva
feina i que, a partir d'aquí, puguin incorporar noves perspectives en el seu treball. Es tracta d’abordar la vellesa des
d'una mirada més emocional, que doni importància als vincles afectius i que preservi el sentit vital de les persones
grans. En denitiva, pretenem que entre tots puguem traçar
el camí cap a una atenció més personal i humanitzada.

De 9 a 9.15 h Acreditacions i entrega de documentació

Inscripcions gratuïtes
Places limitades
Termini ns a l’11 de novembre de 2016
Formulari d’inscripció:
www.campanyatractambe.com

Lloc:
Sala d’actes del Casal Cívic Xavier Jounou
C. d’Antoni Gaudí, 2 A, Solsona
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De 9.30 a 10.30 h Ponència “Eines pràctiques per als professionals d’atenció a les persones grans. Com acostar-nos als valors i
al sentit de la nostra feina”, a càrrec de Daniel Gabarró, formador i
escriptor
Pausa per esmorzar
D’11 a 12 h Ponència “La importància de l’amor i el vincle afectiu
en l’etapa de la vellesa”, a càrrec de Mireia Quinquillà, psicoterapeuta i formadora especialitzada en vincle afectiu i teràpia sistèmica
De 12 a 12.30 h Experiència. “Transformacions per millorar
l'atenció a les persones grans. Perspectives d'una residència de
gent gran”, a càrrec de Rosa Anguera, directora de la Residència
Pere Màrtir Colomés de Solsona
De 12.30 a 13.30 h Ponència “Els relats de vida. Una aproximació
comprensiva en l'acompanyament a les persones grans” a càrrec
d'Anna Bonafont, infermera i professora de la Universitat de Vic
De 13.30 a 14 h Reexió de cloenda: “El valor de la cura en una
nova economia”
A les 14 h Cloenda

Solsona, 17 de novembre de 2016

Inscripcions:

De 9.15 a 9.30 h Inauguració de la jornada

