L’Ajuntament
de
Palma,
el
Consell de Mallorca i el Centre
Balears
Europa
continuam
sumant esforços per a dur a
terme la VI Jornada d’Envelliment
Actiu, que tindrà lloc el 6
d’octubre per a commemorar el
Dia Internacional de les Persones
Majors.
Atesa la demanda recollida a la
jornada realitzada el 2016, aquest
any continuam posant en valor la
importància dels valors ètics en el
context de l’envelliment actiu.
Voldríem continuar aprofundint
en les qüestions ètiques de la vida
que sorgeixen en les relacions
entre
diferents
disciplines,
incloent-hi tots els aspectes que
afecten els éssers vius i el
respecte als drets fonamentals de
les persones, posant èmfasi en la
seva dignitat.
Volem comptar amb les veus de
persones que hi treballen i també
de
persones
que
en
són

protagonistes, com a ciutadania
en procés d’envelliment, que ens
acosten al que es pot treballar des
dels processos participatius.
Calendari, horari, lloc:
Dia: 6 d’octubre de 2017
Horari: 9 a 14.30 h
Lloc: Centre Flassaders
Carrer de la Ferreria, 10,
07002 Palma
Destinataris:
Professionals i persones d’entitats
vinculades a persones majors
Inscripció: gratuïta
Mitjançant el web de l’Escola
Municipal de Formació
http://emfpalma.es/ca/default/cursos

Si es necessita més
informació:
escolamunicipaldeformacio@palma.cat
Tel. 971 225 535
migelabert@as.palma.cat
jferragut@imas.conselldemallorca.net
yvega@cbe.caib.es

PROGRAMA:
Dia 6 d’octubre
9.00 - 9.30
documentació

h.

Recollida

de

9.30 - 10.00 h. Inauguració de la
jornada:
Aligi Molina. 4t tinent de batle de
l’Ajuntament de Palma
Margalida Puigserver. Presidenta de
l’IMAS
Marta Neus López. Directora del
CBE
10.00 - 11.30 h. Conferència marc:
“Ètica aplicada a serveis socials”
Ponent:
María Jesús Goikoetxea
Llicenciada en psicologia i teologia
Màster en Bioètica
Màster en Ètica per a la
Construcción Social
Presenta:
Javier de Juan. Vicepresident de
l’IMAS
11.30 - 12.00 h. Pausa

12.00- 13.00 h.. Taula 1:
“Ètica i serveis sociosanitaris”
Participants:
Marta Balcells. T. Social. Cures
pal·liatives. Hospital Joan March
Carmen Santos. Metgessa de
família. Comitè d’Ètica Assistencial
d’Atenció Primària

L’organitzen:

Aina Mascaró. Mediadora cultural.
Membre
del
Comitè
d’Ètica
Assistencial d’Atenció Primària.
Coloma Reynes. Presidenta del
Comitè d’ètica d’INTRESS. Dra. de
Centres de Dia.
M. Ángeles Fernández. Cap de
servei de gent gran de l’IMAS
(moderadora)

13.00- 14.00 h. Taula 2:
“La participació des de diferents
projectes”
Participants:
Virginia Diago. Grup autogestionat.
Cati Porcel i Ramona Pastor.
Dinamitzadores del Club de Lectura
Dos participants de l’experiència
intergeneracional “El tresor de la
memòria”: Maria Antonia Barroso
del municipi de Sant Joan i un
alumne d'ESO de l’IES de Sineu
Presentat per Maria Isabel Gelabert,
Psicòloga de l’Ajuntament de
Palma,
i
Margalida
Pocoví,
Educadora Social del EVIF de l’
IMAS

14.00 - 14.30 h. Cloenda

