III Jornada
d’Envelliment Actiu
“Projectem el futur”
1 d’octubre de 2014
De 9:00 a 14.30h
Centre Flassaders
Carrer de la Ferreria, 10
07002 Palma

L’Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca i el
Centre Balears Europa hem sumat esforços per
a dur a terme la III Jornada d’Envelliment Actiu,
que du el títol de “Projectem el futur”. Tindrà lloc
l’1 d’octubre per a commemorar el Dia Internacional de les Persones Majors.
També l’1 d’octubre de 2007 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) presentà la guia per a millorar
les ciutats en benefici de les persones majors. La
guia identifica i descriu les principals característiques físiques, socials i de serveis que fan d’una
ciutat una “amiga de les persones majors”.
L’Ajuntament de Palma acordà per unanimitat
(Ple del 28 de novembre de 2013) adherir-se a la
xarxa de ciutats amigables amb les persones majors. Per aquest motiu, les institucions convocants
voldríem que aquesta jornada de treball tingués
aquest fil conductor, acostant-nos a temes rellevants pel procés d’envelliment, sempre pensant
en la seva aplicabilitat.

Destinataris:
Professionals i persones d’entitats vinculades a
persones majors

Inscripció: Gratuïta
Mitjançant el web de l’Escola Municipal de Formació
http://emfpalma.es (1)

Si es necessita més informació:
escolamunicipaldeformacio@a-palma.es.
Tel 971 225 535
abarres@palma.cat

Calendari, horari, lloc:
Dia: 1 d’octubre de 2014
Horari: 9 a 14.30 h
Lloc: Centre Flassaders

migelabert@as.palma.cat
miamer@imas.conselldemallorca.net
cmorro@cbe.caib.es

Carrer de la Ferreria, 10, 07002 Palma
(1) Les persones que no treballin a l’Ajuntament de Palma hauran de seguir les instruccions que es troben a l’arxiu adjunt.

PROGRAMA:
Dia 1 d’octubre
9.00- 9.30 h. Inauguració de la jornada

13.00- 14.00 h. Taula 2:
“Cap a un territori inclusiu”
Cristina Llorente Roca

9.30- 10.30 h. Conferència marc:

Arquitecta. Codirectora d’Arquitectives

“Fer-nos majors al segle XXI: llums i ombres”

Urbano Sánchez-Pastor Dotor

Anna Freixas Farré

Enginyer de camins. Ajuntament de Palma

Gerontòloga

Moderador: Alejandro Nicolás Miquel Novajra
Antropòleg social. Professor de la UIB

10.30- 11.30 h. Taula 1:
“Societat i salut”

14.00- 14.30 h. Cloenda

Elena Cabeza Irigoyen
Epidemiòloga. Conselleria de Salut i Consum
Antoni Aguiló Pons
Metge. Vicerector de la UIB
Modera: David Oliver Ramon
Periodista. IB3 Ràdio

11.30- 12.00 h. Pausa

12.00- 13.00. Conferència:
“Entorns residencials favorables”
Julia Gallo Estrada
Doctora en Filosofia. Professora de la UIB

Organitzen:

Mallorca

