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L’ALIMENTACIÓ
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DEPENDÈNCIA.
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www.consorcisg.cat

L’acte del menjar
suposa un plaer?

PRESENTACIÓ

L
'

alimentació va més enllà de garantir una dieta
equilibrada, és un acte social, comunicatiu,
d'estimulació, …

Gaudim menjant? Ens agrada el que mengem i el
lloc on mengem? Disposem del temps suficient?
Són algunes preguntes i reflexions que ens fem els professionals
que treballem amb les persones amb discapacitat i/o
dependència.
En aquesta II Jornada de Reflexió ens
agradaria generar debat, intercanviar
opinions, i trobar respostes entre tots.
Anna Solés Franch
Gerent Consorci Sant Gregori

PROGRAMA
08.45 a 09.15 h RECEPCIÓ I RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ.
09.15 a 09.30 h INAUGURACIÓ DE LA JORNADA.

Sra Esther Planas. Sotsdirectora General de Fundació La Caixa.
Vicepresidenta del Consell de Govern del Consorci Sant Gregori.
Representant de la Generalitat de Catalunya. Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies.
09.30 a 10.15 h CONFERÈNCIA INAUGURAL.

“L’alimentació integral: menjar amb l’ànima, la ment,
les emocions ... i la boca!”
Sr. Josep M. Carbó. Filòsof. Membre de l'Escola de Filosofia “El pou”
de Girona

10.15 a 10.45 h PAUSA- CAFÈ.
10.45 a 13.00 h TAULA RODONA:

“L’acte de menjar i el plaer de fer-ho!”

> ¿El acto de comer puede ser placentera para personas con
gran dependencia? Aportaciones desde el concepto de la
Basale Stimulation(r)”.
Sra. Barbara Lilli Roller. Terapeuta ocupacional

A QUI VA DIRIGIT:
Professionals que intervenen en la cura i l'atenció de persones amb
discapacitat intel·lectual, directament relacionades en l'alimentació en els
diferents àmbits com Salut, Serveis Socials, Ensenyament i Personal
d'Atenció Directe (infermers/es, educadors/es, psicòlegs, fisioterapèutes,
logopedes, ...) i Indirecte (personal de cuina, ...). També estudiants dels
sectors i àmbits citats.
Preu: 25 €
Data límit d'inscripció: 4 de març
INSCRIPCIONS:

Omplir el formulari d'inscripció adjunt i efectuar ingrés a:
Número de compte: 2100 8101 96 2200041899
Indicant nom i entitat, especificant que l'ingrés és per la jornada “L'alimentació integral
en les persones amb discapacitat i/o dependència. L'acte del menjar suposa un plaer?”.
La inscripció es considerarà formalitzada una vegada fet l'ingrés al banc.

> Textures i adaptació dels aliments, millorar el plaer de la
ingesta?.
Sra. Dolors Borau. Dietista-Nutricionista
> El plaer de menjar en les persones amb discapacitat
intel·lectual i alteracions conductuals.
Sra. Cristina Pascual Vissa. Psicòloga
> Importància de l’alimentació i repercussió en la salut.
Sra. Carme Vila Pablo. Metgessa Pediatra
> Reflexions del personal d'atenció directa del Consorci Sant
Gregori: jo educador, tu discapacitat.
Sra. Anna Pibernat Tornabell. Dietista-Nutricionista
Modera: Sra. Anna Pibernat Tornabell. Dietista-Nutricionista
13.00 a 13.45 h CLOENDA.

Conferència a càrrec del Sr. Josep Roca.
Propietari del Restaurant El Celler de Can Roca (millor restaurant del món)

