Jornada:
“HABITATGE I GENT GRAN”
Alternatives habitacionals
18 d’abril de 2018. 17h a 19:30 h
Casal Municipal de Gent Gran
c/ Llanza, 4. Vilanova i la Geltrú
Informació i inscripcions: nserrano@ccgarraf.cat o al 93 810 04 00 (ext 1210)
Organitza:

Col·laboren:

Jornada: “Habitatge i gent gran”
18 d’abril de 2018. 17h a 19:30h
Casal Municipal de Gent Gran
C/ Llanza, 4. Vilanova i la Geltrú

PRESENTACIÓ

PROGRAMA

Aquesta jornada s’emmarca dins el pla de tre-

17:00h

Café de benvinguda

ball del Consell Comarcal del Garraf en l’àmbit
de la gent gran, amb la participació del Consell

17:15h-17:20h Presentació institucional a càrrec de la consellera de-

Consultiu de la Gent Gran del Garraf.

legada de gent gran del Consell Comarcal del Garraf, Paqui Carrasquilla

Des de fa un temps el Consell Consultiu de la
Gent Gran del Garraf està treballant per conèixer la situació actual dels serveis i de les dificultats que troben les persones grans als diferents
municipis de la comarca.

i presentació dels objectius de la jornada, a càrrec de Nina Serrano,
tècnica de gent gran.
17:20h-17:50h Ponència “Situació de l’habitatge en relació a les
persones grans i com els afecta”, a càrrec de Blanca Deusdad, professora agregada de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Un d’aquests temes és l’habitatge. ¿En quina
condició estan les persones grans? Quines solu-

17:50h-18:00h

Ponència “Polítiques i Recursos públics de la

cions s’adopten en els casos de més vulnerabili-

Diputació de Barcelona”, a càrrec de Joan Vidal Ruggiero, tècnic

tat? Quines alternatives hi ha per un envelli-

secció de recursos per a l’autonomia personal, Gerència de Serveis de

ment digne?

Benestar Social, Àrea d’Atenció a les Persones.

Els objectius de la jornada són:

Presenta i modera Joaquim Millán, coordinador de la jornada.

 Debatre i reflexionar sobre l’habitatge i com
afecta a les persones grans.

 Conèixer les possibles solucions i recursos.

18:00h-19:00h

Taula rodona “Quines experiències podem

compartir”:

 Conèixer l’abordatge en els casos més vulnerables.



 Conèixer exemples i alternatives habitacio-

Projecte VIU B (Consorci Sociosanitari d’Igualada): Ferran
Mateu, administrador d’Arquitema Obres i Serveis, i Jordi Ferrer i
Riba, gerent del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI).

nals per a les persones grans.



Programa “Habitatge Social amb Serveis”: (Ajuntament de

La jornada constarà de vàries taules amb la

Barcelona), Cari Ariño, responsable dels habitatges amb serveis

participació d’experts en la matèria i diverses

de l’Ajuntament de Barcelona.

experiències.



Sociedad Gestora de Vivienda Social (SOGEVISO): Toni
Sorolla Edo, director d’acció social.



Programa Viure i Conviure: Salut Camps Rossinés, representant de la Fundació Roure.

Informació i Inscripcions:
www.ccgarraf.cat

Presenta i modera Nina Serrano, tècnica de gent gran del Consell Co-

Telèfon: 93 810 04 00 (ext. 1210)

marcal del Garraf.

