Experiències
singulars en l’atenció
a la dependència.

Jornada Formativa:

Experiències singulars en
l’atenció a la dependència

Diferents perspectives. Diferents iniciatives.

Dijous 28 de novembre de 2019
De 9:00 a 14:00 h

Jornada Formativa · 28 de novembre de 2019
L’Hospitalet de Llobregat

Informació i inscripció:

jornada@fsantaeulalia.org
Tel. 93 422 17 48
www.fsantaeulalia.org
Preu: 30€

Seu Jornada:

Recinte Firal La Farga
Carrer Girona, 10
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Direcció Jornada:

Jofre Fuguet - Fundació Santa Eulàlia

Secretaria tècnica

Col·labora

Organitzen

Programa Jornada Formativa
28 de novembre de 2019
La IV Jornada de formació per a
professionals pretén presentar
els projectes singulars, peculiars i
innovadors que diferents entitats
estan duent a terme per a
respondre a necessitats i demandes
específiques de les persones amb
dependència.

8:45 h
Recollida d’informació

9:00 h
Inauguració

9:30 h

11:30 h

12:15 h

L’aportació de la tecnologia en la
realització de la persona

Serveis i programes de
caràcter excepcional

Les singularitats de l’atenció en diferents
àmbits demogràfics

Espai per mostrar com es pot millorar la vida
de les persones amb dependència a través
de la robòtica, i com, des de la tecnologia, de
manera concreta, es pot facilitar la composició
i la interpretació musical tan sols amb la
mirada.

Una taula amb comunicacions
sobre projectes que, per la
seva naturalesa, són especials,
relacionats amb l’àmbit jurídic i
penitenciari.

Espai per examinar com s’estan plantejant diferents
iniciatives ajustades a la particular realitat que es viu en
un entorn rural i en un urbà, incloent-hi una experiencia
que ens arriba dels Estats Units.

_Comunicació:

Serveis per a la gent gran en el medi rural.
El model SAIAR

Tecnologia per a la millora de la
qualitat de vida de les persones
dependents

Servei d’atenció
a persones amb
discapacitat intel·lectual
als serveis penitenciaris

Comunicador:

_Comunicadora:

Sr. Joan Oliver

Sra. Noelia Casanueva

Director de l’Institut de Robòtica.
Fundació Ave Maria

Coordinadora tècnica de
Catalonia Fundació Creactiva

_Comunicació:

_Comunicació:

EyeHarp: tocant música amb la mirada

Unitat d’atenció a
víctimes d’abús amb
discapacitat intel·lectual

_Comunicació:

...

_Comunicadors:

...

_Comunicació:

_Comunicadora:

Sra. Mariona Rustullet
Directora tècnica d’operacions de SUMAR

...

_Comunicació:

Serveis experimentals per a la gent gran en
el medi urbà. Els serveis de L’Hospitalet
_Comunicadora:

Sra. Núria Nieto
Cap de Serveis de Benestar Social de l’Ajuntament
de L’Hospitalet

...

_Presentació Jornada:

Sr. Zacharias Vamvakousis

Sr. Josep Fuguet

Gerent de Fundació Santa Eulàlia

Creador i coordinador del projecte EyeHarp:
tocant música amb la mirada

_Comunicadora:

_Comunicació:

Sr. Joaquim Serrahima

Sr. Rafa Rodríguez

Sra. Joana Corominas
Directora tècnica de Catalònia
Fundació Creactiva

La atención centrada en la persona en
los EE.UU.

Director General de Catalònia Fundació
Creactiva

Coordinador Àrea de Música de Catalònia
Fundació Creactiva

_Salutació de benvinguda:

_Moderador:

Excma. Sra. Núria Marín

Sr. Stephan Biel

Alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat

Assessor i formador d’innovació gerontològica

11:00 h
Coffee Break

_Comunicador:

_Moderadora:

Sr. David Sprowl

Sra. Esther Anglès

Soci de la consultora XD International, LLC.

Graduada en dret. Especialista
en dret penal i penitenciari.
Sòcia de Glosas Defensa Penal

_Moderador:

Sr. Josep de Martí
Llicenciat en dret. Director d’Inforesidencias.com
i EAI Consultoria

13:30 h
Cloenda
Sr. Jofre Fuguet
Director de la Jornada

