Jornada:

RELACIONS INTERGENERACIONALS

El paper de les persones grans al segle XXI
27 de setembre de 2018, de 17 h a 19:30 h
Sala de Juntes UPC
Av. Víctor Balaguer, s/n. Vilanova i la Geltrú
Informació i inscripcions: nserrano@ccgarraf.cat, al 93 810 04 00 (ext: 1210) o al web
www.ccgarraf.cat, abans del 25 de setembre
Organitza:

Amb el suport de:

Jornada: Relacions Intergeneracionals
El paper de les persones grans al segle XXI
27 de setembre de 2018. 17 h a 19:30 h
Sala de Juntes de l’UPC

PRESENTACIÓ

PROGRAMA

Aquesta jornada s’emmarca dins el pla de tre-

17:00h Cafè de benvinguda

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

17:10h-17:15h Salutació institucional. Presentació d’objectius a

Consultiu de la Gent Gran del Garraf.

càrrec de Nina Serrano, tècnica de gent gran del Consell Comarcal.

Des de fa un temps el Consell Consultiu de la
Gent Gran del Garraf està treballant per conèixer la situació actual de tot els temes que afecten directament a les persones grans de la
comarca.

17:15h-17:45h Ponència: “L’apoderament en la vellesa i les relacions intergeneracionals”, a càrrec de Dolors Comas d’Argemir,
Catedràtica d’antropologia social i cultural, Universitat Rovira i Virgili.
17:45h-18:00h Ponència: “El paper de les persones grans al Se-

En aquesta ocasió es vol posar sobre la taula la

gle XXI”, a càrrec de Josep Carner, president de la Federació d’ Asso-

reflexió sobre el paper que han de tenir les per-

ciacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC).

sones grans, al segle XXI, la importància de la
relació entre generacions, la participació de tots

18h-18:10h Ponència: “Los Abuelos esclavos. Reflexiones i Pro-

en la construcció d’una societat més cohesiona-

postes”, a càrrec de Christian Jouseaume, representant del CCGG.

da.
18:10h-19:00h Taula rodona: “Quines experiències podem comEls objectius de la jornada són:

partir”

 Debatre i reflexionar sobre el paper i la im-



portància de les relacions intergeneracionals.

 Posar en valor el paper de les persones

celona, a càrrec de Jordi González Ribera.



grans i la seva aportació a les noves generacions.

 Reflexionar sobre quin paper tindran en un

Programa “Aprendre amb la gent gran”, de l’Ajuntament de Bar-

Programa “Saviesses, càmera en mà” de la fundació Aroa, a
càrrec de Neus Pociello.



Projecte, “Art k’suma” de l’Ajuntament de Manresa, presentació
dels diferents treballs realitzats, a càrrec d’Enric Roca.

futur.

 Conèixer diferents experiències.

19:00h– 19:20h Torn de debat i preguntes dels assistents.

La jornada constarà de varies taules amb la

19:20h-19:30h Conclusions i cloenda.

participació de experts en la matèria i diverses
experiències.
Presenta i modera Joaquim Millan, coordinador de la jornada.
Informació i Inscripcions:
www.ccgarraf.cat
Telèfon: 93 810 04 00 (ext. 1210)
E-mail: nserrano@ccgarraf.cat
Abans del 25 de setembre de 2018

