IV JORNADA SOBRE EL
FINAL DE LA VIDA:
LA COMUNICACIÓ
La mort és un fet humà d’abast universal. Tots veiem la mort al
nostre voltant i tots morirem, per això és important reflexionar i
dialogar sobre aquest fenomen. Enguany, la Jornada pretén
impulsar la reflexió i el diàleg entorn de la comunicació com un
dels aspectes clau per poder gestionar millor situacions de final
de vida.
Objectius:
- Reflexionar sobre l’experiència de la mort i el morir.
- Analitzar la importància de la comunicació en situacions de fi
de vida.
- Impulsar la reflexió sobre el final de la vida, tant en els
professionals com en la ciutadania en general.
- Proposar estratègies que millorin la comunicació dels
professionals en situacions de fi de vida.
Programa:
09:15 – 09:45h Lliurament documentació.
09:45 – 10:00h Obertura: Dra. Margarida Pla, degana de la
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar.
10:00 -11:15h Conferència inaugural: “La comunicació és vida.
Parlem-ne”. Eva Piquer, periodista i escriptora.
11:45 – 13:15h Conferència: “La comunicació al final de la vida”.
Dr. Ramon Bayés, professor emèrit de
Psicologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
15:00 – 16:45h Taula rodona: “Experiències professionals en
situacions de comunicació difícil”.
Modera: Sílvia Viel, especialista en Psicologia Clínica.
Professora de la Facultat de Psicologia Blanquerna.
Universitat Ramon Llull.
- Anna Turón, educadora social de la Residència
Montsacopa d’Olot.
- Joan Carles Carrascosa, sergent del Cos dels Mossos
d’Esquadra.
- Assumpta Trias, infermera del PADES de Granollers.
-Dr. David Paredes, metge Unitat de Donació.
Coordinació trasplantaments Hospital Clínic.
17:00 – 18:30h Taula rodona: “Quan et toca a tu. Experiències
d’usuaris”.
Modera: Dr. Àngel Serra, psicòleg. Facultat d’Educació,
Traducció i Ciències Humanes de la UVic.
Diverses persones exposaran la seva experiència
personal després d’haver rebut una mala notícia.

Coordinació:
Ester Busquets i Alibés (ester.busquets@uvic.cat)
Montse Faro i Basco (montserrat.faro@uvic.cat)
Adreçat a:
Professionals i estudiants de l’àmbit de la salut,
social i educatiu, i persones interessades en el
tema.

Durada: 10 hores
Data: 24 de maig de 2012
Acreditació: Certificat d’assistència
Preu: 60€. Consulteu descomptes a la pàgina web.
Lloc: Aula Magna Universitat de Vic. Campus Torre dels
Frares. Carrer de la Laura, 13. Vic
Matrícula:
http://www.uvic.cat/activitat/163
Secretaria de Formació Continuada de la UVic.
Tel. 938815516 - sfc@uvic.cat - www.uvic.cat/uev
Més informació: Universitat de Vic
Tel. 938816025
ester.busquets@uvic.cat

