Objectiu de la Jornada

La Jornada es realitzarà a la Masia d’en
Cabanyes

Als darrers anys, la nostra societat ha
experimentat un envelliment progressiu de la
seva població, principalment a causa dels
avanços mèdics i de l’atenció sociosanitària.
Aquests factors, entre altres, han contribuït a
l’augment de l’esperança de vida i per tant
en l’aparició de malalties cròniques i
discapacitats que deriven en un estat de
dependència, entre el col·lectiu de la gent
gran.
Davant d’aquesta realitat, la d’atendre a les
persones amb dependència, sorgeixen
entitats amb la necessitat d’impulsar, recolzar
i difondre tots aquells projectes i iniciatives
adreçades a les persones grans, garantint així
el present i futur de la gent gran de la nostra
comarca.
Amb aquesta jornada, en què aprofundirem
en el model d’atenció centrada en la
persona (ACP), el principal objectiu és
reflexionar i debatre sobre la dignitat i el
respecte de les persones grans i el paper dels
professionals en les institucions.
Aprofitem aquest espai per reconèixer les
tasques dels professionals assistencials de
l’àmbit de la dependència, que estan en
constant adaptació a l’entorn i a l’usuari, per
oferir una atenció de qualitat. Amb el model
d’ACP ha calgut adoptar nous rols: d’ajuda,
de suport, d’assessorament, d’orientació i
d’acompanyament, en què els usuaris tenen
un paper central i actiu.

PRIMERA JORNADA DE L’ÀMBIT RESIDENCIAL

GENT GRAN GARRAF

Camí Ral, s/n
08800 Vilanova i la Geltrú
Coordenades GPS: 41.240602, 1.715480
Ruta Google Maps de la C-32 (BCN) fins la Masia:
http://goo.gl/maps/HtuAu

Inscripcions fins al 14 de setembre.
Places limitades.
Per participar a la jornada s'ha de formalitzar el
pagament, fent una transferència de 12 € al
compte:
ES84 - 2100 – 1906 – 8102 – 0000 - 2260, amb la
referència: Jornada Àmbit Residencial de la
Gent Gran Garraf.
Després cal omplir el formulari:
http://www.ccgarraf.cat/ca/pag681/inscrip
cions-jornada-ambit-residencial-delgarraf.htm
Comitè Organitzador

I amb la col•laboració de
Farmàcia Benito
Solanes, José
María

Dijous 27 de setembre de 2018

PROGRAMA
8.30

Recepció i registre dels participants.

9.00

Benvinguda i inauguració de la
Jornada a càrrec de la Sra. Glòria
García Prieto, Presidenta del Consell
Comarcal del Garraf.
Presentació de la comissió Gent
Gran Garraf a càrrec de la
Sra. Anna Fabián, Fundació Redós
de Sant Josep i Sant Pere.

9.30

Ètica en l’atenció i la relació amb les
persones amb dependència.
Sra. Ester Busquets.
Moderadora: Sra. Naiara Oquiñena,
Consorci de Serveis a les Persones de
Vilanova i la Geltrú.

10.30

L’atenció centrada en la persona, el
paper dels professionals.
Sra. Lourdes Bermejo.
Moderadora: Sra. Marta Figueras,
Fundació Casa d’Empara.

12.00

Pausa cafè.

12.30

A la recerca de la felicitat.
Sr. Josep Baijet.
Moderadora: Sra. Meritxell Vinuesa,
Consorci de Serveis a les Persones de
Vilanova i la Geltrú.

14.00

Cloenda de la Jornada.

Conclusions: Sra. Manuela Flores,
PROGRAMA
Consorci Sanitari del Garraf.

PONENTS
Ester Busquets i Alibés

Doctora en Filosofia
i Diplomada en
Infermeria.

Membre de la Societat Espanyola de Geriatria i
Gerontologia -SEGG- (des de 1993).
Coordinadora del Grup de Treball Multidisciplinar
"Educació Gerontològica" de la SEGG (des de 2004).
Vicepresidenta de la Societat de Geriatria i
Gerontologia de Cantàbria "Gregorio Marañón" (des
de 2008).
Membre del Consell Científic de UNATE -Universitat
Permanent de Cantàbria- (des de 2012).
Membre de l'Associació Basca de Geriatria i
Gerontologia Zahartzaroa (des de 2015).

Professora de bioètica a la Facultat de Ciències de
la Salut i el Benestar de la Universitat de VicUniversitat Central de Catalunya.
Coordinadora de formació i docència de la
Càtedra de Bioètica Victor Grifols.
Membre de la comissió deontològica del Col·legi
Oficial d’Infermeria de Barcelona i membre de
diferents comitès de bioètica d’hospitals de
Catalunya.

Membre del Grup d'experts en la prevenció i
l'abordatge del maltractament a la Gent Gran.
Ajuntament Santander (des 2016).
Membre de la Comissió de Treball: Persones d'edat,
envelliment actiu i aprenentatge al llarg de la vida.
Col·legi d’Educadors/es Socials de Canàries –
CEESCAN - (des de 2016).

Josep Baijet

Autora de diferents publicacions relacionades amb
la bioètica i l’ètica de la cura.

Lourdes Bermejo

Llicenciada en
Ciències de
l'Educació

 EXPLICACIÓ
ILLIURAMELINSTRUCCIONS
Doctora en Ciències de l'Educació.

 DISTRIBUCIÓ DE MATERIALS

Diplomada en Gerontologia Social.

Experta en Intervenció Social Integral.
Educadora Social Habilitada.

Consultor d’Estratègies i
Vendes, Recursos Humans,
Màrqueting on line, Social
Media, Xarxes Socials
Corporatives i Productivitat
2.0

Director de Ceo de Urok.
Gestió d’emocions.

