IV Jornada
“Coneix totes les teories,
domina totes les tècniques;
però quan toquis una ànima
humana, sigues una altra
ànima humana”.

Solsona,
26 de febrer de 2019

Carl G. Jung

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
Ctra. de Sant Llorenç, km 2

Acompanyament
al nal de la vida,
la mort i els dols en
les persones grans
Les persones grans viuen diferents
situacions de pèrdua; ja sigui per la
mort de persones properes o per la
pèrdua d'autonomia o de xarxa social
i familiar. Com a professionals que
treballem en l'atenció a les persones
cal que coneguem els processos de dol
per poder-les acompanyar i sostenir.

*Adreçada a professionals del camp social, sanitari i de l’atenció a les persones grans en general.

Ajuntament de Solsona

Programa
De 9 a 9.15 h
Acreditacions i entrega de
documentació
De 9.15 a 9.30 h
Inauguració de la jornada
De 9.30 a 10.30 h
Ponència inaugural
“La vellesa. Una vida
d’aprenentatge i adaptació al
dol”,
a càrrec de Xusa Serra Llanas,
infermera referent de la Unitat
d’acompanyament educatiu a les
malalties, el dol i nal de la vida
de l’Hospital Universitari General
de Catalunya
Pausa per esmorzar
D'11 a 13 h
Taula rodona
“Bones pràctiques en
l’atenció al nal de la vida”
moderada per Lluïsa Camps,
treballadora social i psicòloga de
l’equip dels Serveis Socials del
Solsonès

“Projecte Vic Ciutat
Cuidadora” amb Magda Molas,
tècnica de benestar social de
l’Ajuntament de Vic i Susanna
Serra, coordinadora del projecte
Vic Ciutat Cuidadora
“Servei municipal de suport al
dol de l’Ajuntament de
Terrassa” amb Alfons Gea,
responsable del servei
“EAPS (Equips d’Atenció
Psicosocial) MutuamBarcelona. Programa
d’atenció psicològica i
espiritual a persones amb
malaltia avançada
i atenció al dol. Fundació de
l’Obra Social La Caixa” a
càrrec de Raquel Vila, psicòloga
del programa
De 13 a 13.45 h
Càpsula inspiradora
“La bona vida”, a càrrec d'Àlex
Rovira, escriptor i conferenciant
13.45 h
Cloenda institucional

Mésació:
rm ials
info
c

Inscripcions:
Gratuïtes / Places limitades / Termini ns al 21 de febrer /
Formulari d’inscripció:
www.campanyatractambe.com
*Possibilitat de dinar al restaurant Can Mascaró (al costat del Centre de
Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya). Menú tancat de 15 . Cal
concretar en el moment de la inscripció.
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