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A

mb aquest primer número d’aquest full informatiu obrim
una forma de comunicar-nos amb les persones interessades
en el projecte.
Per altra banda , també volem fer–ne difusió de forma especial de les
accions que es porten a terme, les institucions que hi donen suport i
les persones que hi col.laboren.

Comencem a Sant Boi
Aquest curs 2015/16 hem iniciat
el Projecte de Mentoratge amb
l’Institut Marianao de Sant Boi
de Llobregat.
Amb el suport i col·laboració de
la Fundació Marianao del mateix Sant Boi, comptem amb la
participación de quatre persones
mentores.

Els treballs de recerca que s’estan
portant a terme amb el suport dels
mentors són:
- Com crear la meva empresa
- El bullying
- Mala infancia, mala conducta?
- L’alzehimer
S’han fet diverses trobadas amb
els alumnes i professors de
l’Institut per tal de col·laborar en
l’elaboració dels treballs.

Calendari
12 de setembre:
Trobada mentors Institut Marianao
Lloc:
Fundació Marianao
Pl. JoanN. García Nieto
Sant Boi de Llobregt
Horari: de 12 a 13h.
Participació
Congrés a Sevilla
Trobada transfronterera
a Perpinyà
Trobada en el marc de
Edurecerca
Links d’interés

Notícies: Passat l’estiu sortirà el llibre que

explica el projecte( en premsa)
El passat dia 8 de junt TV3, dins del programa“Valor Afegit” va emetre un reportatge sobre
“La nova economia de plata”
“Amb una societat cada cop més envellida, les
empreses busquen oportunitats de negoci per a
una generació amb més salut, més activa, més
participativa i més consumidora “
És una mirada cap a la generació senior en la
que es tenen en compte moltes de les característiques d’aquesta generació amb més salut més
activa i més particiativa
Caldria,però també fer èmfasi en el reconeixement del seu coneixement i saber.

Clica a la imatge per veure el reportatge
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Participació
SEVILLA

Som membres del tribunal de premis de recerca de
Batxillerat dels SSEE del Baix Llobregat.

En el marc del congrés de la SEGG(Societat Española de Gerontologia i Geriatria,) s’ha enviat
una comunicació i ha estat acceptada. Podeu
trobar-la i també la presentació que s’ha fet.
http://www.grode.org

El dia 20 a les 4 de la tarda es fa el lliurament de
premis als treballs de recerca dels centres adscrits
als SSEE del Baix llobregat
PARTICIPACIÓ EN LES JORNADES TRANSFRONTERERES: Conèixer-nos i treballar junts
per cooperar millor
Hem participat en les jornades de treball transfrontereres que s’han portat a terme alternativament a
Perpinyà i a Figueres. S’han creat espais de trobada i de reflexió de les entitats de les dues bandes de
la frontera per tal de conèixer i concretar les necessitats de cooperación entre ambues parts.

Suggeriments
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En
la
petita
sala
d'estar sonen les tecles d'una màquina d'escriure i les notes d'un violoncel. Son l'André i la Dorine: una singular parella d'ancians que, com tantes altres, han caigut
en la desídia provocada per la rutina. Des de l'humor, veurem com el
que abans despertava la passió entre ells, avui dia s'ha convertit en
indiferència o inclús en motiu de discussió. Però un fet trencarà
aquesta monotonia: la enfermetat. L'Alzheimer, devorador dels records, de la memòria, de la identitat. S'inicia llavors un tornar a començar entre la relació d'André i Dorine. Un viatge a través del record. Recordar qui han sigut per no oblidar qui son.
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Es proposa una mirada cap a
les exigències que dóna la societat a les àvies i avis valorant també el seu punt de vista, les seves necessitats i oportunitats. Es defensen tots els
models de fer aquesta funció
donant relleu al lloc dels néts
i netes per tal que hi hagi un
millor reconeixement, respecte i relacions agradables per a
totes tres generacions.
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“REIVINDICACIÓN DE LA VEJEZ / La compañía se planteó para su
debut dar visibilidad a la tercera edad. Quería abordar la trascendencia del tiempo y el valor de la experiencia. «Buscamos algo alejado de
las historias de jóvenes. Parece que cuando las personas ya no son
productivas, ya no tienen derecho a sentir, a amar. Nosotros reivindicamos su protagonismo», argumenta Dault.”
El Periódico
CONTACTE
Mª Jesús Comellas
mariajesus.comellas@uab.cat
http://www.grode.org

