A QUI S’ADREÇA?

INSCRIPCIONS
Formulari d’inscripció en línia: clica aquí

Aquesta jornada s’adreça a tècnics i
representants de consistoris municipals de la comarca de les Garrigues interessats a conèixer diversos
models a l’hora d’oferir serveis de
proximitat a la gent gran de les seves localitats.
També s’adreça a professionals de
la comarca que ofereixin o tinguin
interès a prestar serveis de proximitat a la gent gran en el marc d’aquesta Plataforma que es preveu
crear.

Telèfon: 696 103 559/ 669 454 561
Correu electrònic: raiels@raiels.cat

Organitzador:

Jornada d’intercanvi
d’experiències sobre
models d’iniciatives
locals de prestació de
serveis a la gent gran

Coordinador:

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i
experimentals

Divendres 28 d’abril de 2017
Les Borges Blanques
Consell Comarcal de les Garrigues

PRESENTACIÓ
La jornada d’intercanvi d’experiències
s’emmarca en el projecte innovador Articulació de la Plataforma de Serveis de
Proximitat a la gent gran de les Garrigues.

El seu objectiu és promoure l’envelliment
actiu als pobles de la comarca a partir de
l’aproximació d’un ampli ventall de serveis a la gent gran que ofereixen diferents perfils de professionals articulats
per mitjà d'una plataforma que permeti
coordinar i gestionar aquests serveis.

PROGRAMA
10.00h Benvinguda institucional
Antoni Villas, president del Consell Comarcal de les Garrigues
Presentació del projecte innovador Articulació de la Plataforma de Serveis de
Proximitat a la gent gran de les Garrigues
Núria Poch, coordinadora del projecte
10.20h Presentació dels resultats de la Diagnosi
de les necessitats d’atenció a la gent gran
i detecció d’oportunitats d’ocupació
Sònia Díaz, Associació Siena
11.00h Pausa cafè

11.45h Joyners, xarxa de cuidadors professionals a Barcelona, Madrid,
València i Saragossa
Oriol de Pablo, cofundador de
Joyners
12.15h Fundació de Serveis de Suport
de Juneda
Josep Maria Magriñà, director
gerent
12.45h Centre de Serveis d'Anglesola
Rosa M. Mora, alcaldessa d’Anglesola
13.15h Col·loqui-debat

TAULA RODONA D’EXPERIÈNCIES
11.15h Dinamització del sector de serveis de
proximitat a la gent gran del Pallars Jussà com a oportunitat de desenvolupament per a les persones i el territori
Rosa Maria Fumàs, directora tècnica de
Serveis Socials. Consell Comarcal del Pallars Jussà

14.00h Cloenda de la jornada
Jordi Sarlé, vicepresident primer
del Consell Comarcal de les Garrigues
Modera: Núria Alamon, de Raiels. Iniciatives que arrelen

