
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ajuntament de Palma, el 
Consell de Mallorca i el Centre 
Balears Europa continuam 
sumant esforços per a dur a 
terme la IV Jornada 
d’Envelliment Actiu, que du el 
títol “Projectem el futur: cap a 
la participació inclusiva”. Tindrà 
lloc l’1 d’octubre, per a 
commemorar el Dia 
Internacional de les Persones 
Majors. 
 
Enguany, continuant amb les 
àrees d’incidència per a 
construir una ciutat amiga de 
les persones majors, volem 
donar pes a la participació 
social inclusiva i posar-la en 
valor. 
 
Perquè parlar de participació 
vol dir parlar de drets, de 
ciutadania, d’acció col·lectiva, 
d’apoderament i de diferents 
aspectes de la mateixa 
participació: social, ciutadana, 
comunitària. La inclusió, en 
definitiva, vol dir participació de 
totes les persones sense cap 
exclusió, per raons d’edat,  
sexe, religió, raça o ideologia.  
 
Volem comptar amb les veus de 
les persones que en són 

protagonistes, com a ciutadans 
i ciutadanes en procés 
d’envelliment, i tractar diferents 
aspectes que poden millorar els 
processos participatius. 
 
 Calendari, hora i lloc: 
Dia:  1 d’octubre de 2015 
Hora:    de 9 a 14.30 h  
Lloc:   Centre Flassaders  

Carrer de la 
Ferreria, 10.  
07002 Palma 

 
Destinataris: 
Professionals i persones 
d’entitats vinculades a 
persones majors 
 

Inscripció: gratuïta,  
mitjançant el web de l’Escola 
Municipal de Formació 
http://emfpalma.es/ca/default/cursos 

 
Si se’n vol més informació: 
escolamunicipaldeformacio@a-
palma.es.  
Tel. 971 225 535 

abarres@palma.cat 
migelabert@as.palma.cat 
micuart@imas.conselldemallorca.net 
yvega@cbe.caib.es 

 
 



  
 
 
 

PROGRAMA 
 
1 d’octubre 
 
De 9 a 9.30 h. Inauguració de la 
Jornada.  
 
  
De 9.30 a 10.30 h. Conferència 
marc:  
“La generativitat a la vellesa: la 
participació social” . 

  
Ponent:  
María del Carmen Triadó Tur,  
catedràtica emèrita de la UB, 
experta en psicogeriatria. 
 
  
De 10.30 a 11.30 h. Taula 1:  
  
Qui, com i des d’on participa. El 
compromís individual, comunitari 
i social. 
 
Participants: Jubilats per Mallorca i 
Padrins i Padrines Flauta. 
 
D’11.30 a 12 h . Pausa. 
 
 
 

 
De 12 a 13 h. Conferència:  
“Comunicació, imatge, 
estereotips i prejudicis entorn de 
la vellesa i el procés 
d’envelliment” 
 
Ponent: Lydia Sánchez Prieto, 
psicòloga. 
 
  
De 13 a 14 h. Taula 2: 
  
Com donar visibilitat a la 
participació de les persones 
majors. Com generar imatges i 
pensaments inclusius. 
Participants: David Oliver (IB3 ràdio) 
i M. Antònia Cantallops (periodista). 

 
 

De 14 a 14.30 h. Cloenda. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organitzen: 


