
6È TASTET 

DE FORMACIÓ

Palau Macaya - 21 de febrer de 2020, de 9.00 a 14.00 hores

COL·LABORA AMB LA PARTICIPACIÓ DE

PRESENTACIÓ DE 
LA FORMACIÓ D’ACRA 2020
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PROGRAMA INSCRIPCIÓ

8.30 h – 9.00 h   Inscripcions i recollida d’informació
9.00 h – 10.00 h   Primer taller (heu d’escollir-ne un):
  1. Comunicació de crisi: perill i oportunitat, a càrrec de 

Josep M. Brugués, assessor en comunicació corporativa, 
especialitzat en crisi i formació de portaveus.

  2. Atenció integral de la persona amb malalties crò-
niques avançades en residencies (MACA), a càrrec de 
Cristina Lasmarias, infermera, llicenciada en Humanitats, 
màster en cures pal·liatives i doctoranda en el Programa 
de Doctorat en Ciències de la Salut i Socials de la Universi-
tat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

  3. Disseny d’entorns per a persones amb dependència, a 
càrrec de Marc Trepat, arquitecte i especialista en disseny 
de residències assistides per gent gran.

10.10 h – 10.40 h Pausa-cafè, gentilesa de Serunion 
10.40 h – 10.55 h  Benvinguda
  A càrrec de Montse Llopis, Directora General d’ACRA, i 

d’Inma Garcia, responsable de Formació d’ACRA. 

10.55 h – 11.45 h Debat obert
  Formació: nous reptes per treballar amb qualitat, amb la 

presència de:
  Montserrat Muñoz, infermera i subdirectora de la Funda-

ció Mare de Déu dels Desemparats.
  Ana León, psicòloga, responsable de selecció, formació i 

desenvolupament en Grup VL i Fundación Vella Terra.

  Inma Garcia, infermera, responsable de Formació d’ACRA.
  Modera el Dr. Toni Andreu, Director d’estratègia d’ACRA.

11.50 h – 12.50 h  Segon taller (heu d’escollir-ne un):
  1. Mètode Montessori en demències avançades, a càrrec 

de Sònia Maymó, psicòloga, màster en neuropsicologia 
clínica i màster en envelliment i demències.

  2. Abordatge de situacions límit en centres residencials, 
a càrrec de Tina Lorente, psicòloga especialista en psico-
geriatria.

  3. La figura del professional de referència: rol essencial 
per fer efectiu el model d’ACP, a càrrec de Raquel Cala-
tayud, gerontòloga i economista, experta en ACP i models 
de millora de qualitat de vida.

13.00 h – 14.00 h  Tercer taller (heu d’escollir-ne un):
  1. Reminiscència: el sentit de les pròpies experiències 

vitals, a càrrec de  Pilar Cases, pedagoga, màster en inter-
venció i qualitat de vida de les persones grans, màster en 
ecologia emocional i màster en PNL.

  2. La disfàgia, un trastorn en moviment, com manejar-
lo? a càrrec de Natalia Talleda, logopeda i terapeuta 
ocupacional especialista en disfàgia i envelliment.

  3.Atenció a les famílies. Eines professionals per una 
comunicació efectiva, a càrrec de Magda Julià, psicòloga 
especialista en envelliment.
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DIA I HORA
Divendres, 21 de febrer de 2020
de 9.00 a 14.00 hores

LLOC
Palau Macaya
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona

GOOGLE MAPS

INFORMACIÓ

La inscripció és gratuïta per als socis d’ACRA.

Per als no socis, el preu del tastet és de 40 €

Podeu fer l’ingrés al compte següent:
ES14 2100 0863 2302 0043 0216

Cal que envieu un comprovant de pagament a           
secretaria@acra.cat

Atès que l’aforament és limitat, és imprescindible que 
ompliu el formulari adjunt que us pertoca, en funció de 
si sou socis d’ACRA o no.

La recepció dels assistents es farà a partir de les 8.30 
h i a les 9.00 h començarà el primer taller. Us dema-
nem la màxima puntualitat.

SECRETARIA TÈCNICA
Humbelina Aranda
secretaria@acra.cat – Tel. 93 834 71 72

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

SOCIS NO SOCIS
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