Jornada

Estratègies territorials del Garraf
“Envelliment actiu i saludable i dependència”
Divendres 25 de novembre de 2016. 9:30h - 14:30h
Masia d’en Cabanyes. Camí Ral, s/n. Vilanova i la Geltrú.
Presentació

Programa

El Consell Comarcal del Garraf
i l’Associació d’Empresaris del
Penedès i el Garraf organitzen
aquesta jornada, emmarcada
en la reflexió de les estratègies
territorials pel Garraf, per debatre
al voltant del món de la innovació, la investigació i l’aplicació de
les tecnologies en el sector de la
dependència.

9:30h

Obertura a càrrec de la Sra. Glòria Garcia, presidenta del Consell
Comarcal del Garraf i del Sr. Martí Sistané, president de l’Associació
d’Empresaris del Penedès i el Garraf.

9:45h

Explicació del perquè hem arribat fins al Projecte d’Especialització i
Competitivitat Territorial del Garraf (PECT) i perquè s’ha suggerit el
projecte “Envelliment actiu i saludable i dependència”.
A càrrec del Sr. Toni Sánchez, de Barkeno

Durant la jornada participaran
empreses del sector dels serveis
a la dependència, així com experts i investigadors dels agents
públics i privats que treballen en
aquest camp i que han participat
en el Projecte d’Especialització i
Competitivitat Territorial del Garraf (PECT), liderat pel Consell
Comarcal, amb la participació de
tots els ajuntaments. Recentment
aquest projecte s’ha presentat
a la convocatòria FEDER, amb
l’objectiu d’enfortir una aliança
publicoprivada per aprofitar la
qualitat de la feina que es fa
des del Garraf i les possibilitats
d’aquest sector.
Entre altres, participaran a la jornada el Consorci Sanitari del Garraf, la Universitat Politècnica de
Catalunya a través del grup de
recerca del campus de Vilanova
i al Geltrú, la Fundació Ave Maria
i l’Institut de Robòtica de Sitges,
i l’Agència d’Innovació Neàpolis
de l’Ajuntament de Vilanova i al
Geltrú.
Organitza

10:15h Estratègia del PECT Garraf amb l’encaix del territori. Empreses dedicades a la dependència al territori per poder exemplificar la qüestió de la
transferència tecnològica.
Montserrat Falguera, Fundació El Redós
Carles Bardera, Casa d’Empara
Ángels Aguado, Residència Sitges Park
10:45h Pausa-cafè
11:15h Explicació dels diferents projectes que conformen el PECT Garraf.
Presenta i modera el Sr. Josep Lluís Ibáñez, gerent del Consorci Sanitari del Garraf.
11:15

“Never Alone” a càrrec del Sr. Antoni Reverter de la Fundació
Ave Maria.

11:45

“Delivery Bot” a càrrec del Sr. Joan Oliver de l’Institut de Robòtica per a la dependència.

12:15

“Silver Living Lab” a càrrec del Sr. Joan Carles Lluch de
Neapolis.

12:45

“Better Aging” a càrrec del Sr. Antoni Yuste del Consorci Sanitari del Garraf.

13:15

“Envellint” a càrrec del Sr. Andreu Català de la Universitat Politècnica de Catalunya.

13:45h Debat i torn obert de preguntes. Modera el Sr. Josep Lluís Ibáñez.
14:15h Cloenda a càrrec del Sr. Lluís Giralt, conseller delegat de medi ambient, agricultura i desenvolupament territorial.

Inscripcions:
www.ccgarraf.cat
www.adepg.cat

