INSCRIPCIÓN gratuita a través de la página web:
http://benestarsocial.paeria.cat/

Organitzen:

Col labora:

L’Ajuntament de Lleida i el Programa de Gent Gran de l’Obra
Social “ la Caixa “, treballen conjuntament des de fa molts anys
en un abordatge interdisciplinari de l’envelliment que ofereixi
oportunitats a les persones grans de la ciutat.

PROGRAMA
09:00h. a 09:30h. Acreditacions
09:30h. a 10:00h: Inauguració institucional de la jornada a càrrec del Sr. Fèlix Larrosa,
Alcalde de Lleida’ i el Sr. Marc Simon, Sots Director General de la Fundació Bancària “la

És en el marc d’aquesta col·laboració , i comptant amb la
participació de la Universitat de Lleida i l’Aula Municipal de
teatre, que el 2016 sorgeix el projecte + Love per treballar
l’afectivitat i la sexualitat de les persones grans a partir del
teatre com a eina de comunicació social i diàleg. I és a l’empara
d’aquest projecte , que s’ha concebut aquesta Jornada Tècnica
adreçada a professionals de diferents àmbits per tal d’oferir i
construir conjuntament elements per a la reflexió i donar
visibilitat al tema.

Caixa”.

L’educació afectivo-emocional és sempre un aspecte a
treballar al llarg de tot el cicle vital, també en les persones
grans. Es produeixen canvis físics, emocionals i relacionals,
però és una realitat invisible, desconeguda i plena de
prejudicis.

Participants:

10:00h. a 11:00h: Conferència: “Repensant la sexualitat en la vellesa: potser cal que
canviem el xip” a càrrec del Sr. Feliciano Villar, Doctor en psicologia per la UB i màster
oficial en psicogerontologia .
11:00 a 11:30 Pausa Cafè *
11:30h. a 12:30h. representació de l’obra de teatre + Love, a càrrec de l’Aula
municipal de teatre de Lleida.
12:30h. a 13’30h: Taula rodona: “I ara... obrim la mirada: diferents perspectives per a
la reflexió”.

Sr. Feliciano Villar, Doctor en psicologia per la UB i màster oficial en psicogerontologia
Sr. Alejandro Olmo Comella. Actor +Love
Sr. Xavier Cardona Iguacen, expert en bioètica en comitès d'ètica en residències per a
la gent gran.
Facilita: Sra. Anna Soldevila, professora i cap d’Unitat dels programes específics, Grau

La mirada que es té de la sexualitat en el context de la vellesa,
està sovint alterada per mites, tabús i falses creences que hem
heretat com a societat. Això fa que, moltes vegades, no
tractem aquest tema amb la naturalitat, voluntat i receptivitat
necessàries per a realitzar un enfocament holístic i realista de
les persones grans.

Sènior, Centre de formació continua de la UdL
14:00h. Cloenda de la jornada, a càrrec del Sr. Xavier Rodamilans, Regidor de
Polítiques per als Drets de les Persones i la Sra. Cristina Segura, directora del Programa
de Gent Gran de la Fundació Bancària “ la Caixa”.
* La pausa café tindrà lloc a la Sala Alfred Perenya, Regidoria de Cultura. (davant de
CaixaForum ) a càrrec d’ASPROS ,empresa de oportunitat i promoció social e individual

Viure la sexualitat d’una forma sana i natural és també un repte
que hem d’assumir els diferents rols professionals que
treballem amb les persones grans.

de persones amb discapacitat de Lleida.

