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ica avança
ts d’atenció
va dels pac

Gómez San
Médica Cole
CPAL). Dura

, la poètica
al pacient e

ut que la p
ndaris dels 
ien de cuid
teix, va rec
sa no men

rir a casa e
der recórrer
ars i malalt
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, que 

uests 
isses: 

enefici 
ositiva 

tenció 
visió 

entre 
onals 
seves 

olístic, 
arrera 
a. En 
sones 
ada a 
ó, de 
cients 

ncho, 
egial i 
ant la 
a i la 
en els 

pròpia 
quals 

dar al 
cordar 
ntir al 

en lloc 
r a les 
t, els 



Amb la

 

 

Cloe

El S
posa
de le
acon
conti
temà

Per l
va re
l’hora
perso
serve

Per ú
Elias
desta
que 
per a
més 
l’aco

 

a col∙laboració

enda 

r. Eduardo
ar de manife
es persone
nseguir el b
inuïtat d’aq
àtica tractad

a seva ban
ecollir una f
a d’atendre
ones; unes
eis que ofer

últim, la clo
s, Comissio
acar la relle
se suma a 
a la detecci

per a don
mpanyame

ó de:   

o Rodrigue
est que “el 
es grans, p
benestar els
uesta jorna

da. 

nda, el Sr. E
rase esmen

e a les per
s qualitats 
reixen. 

oenda institu
onada d’Alca
evància de l

un seguit d
ió de perso
nar sentit a

ent a la vida

ez Rovira, 
repte que te

passa per l
s darrers an
ada, amb f

Eduardo F.
ntada pel D
rsones: es 
que el Gru

ucional va c
aldia de la 
a jornada i 
d’activitats q

ones fràgils 
a la vida. 
. 

President d
enim tots a
a unió de 
nys de vida
futures taul

 Vidal Reg
Dr. Blay en r

necessita v
up Mémora

córrer a càr
Gent Gran 
de la temàt
que des de
o l’acompa
Perquè l’a

de la Funda
quells que 
les entitats

a”.  També 
es de deba

ard, Vicepr
relació als r
vocació, pr

a pretén ta

rrec de la S
de l’Ajunta

tica tractada
e l’Ajuntame
anyament a
acompanyam

ación Edad
cerquem la
s públiques
va destaca

at que apro

resident de 
requisits d’u
rofessionalit
mbé tenir 

Sra. M. Ass
ment de Ba
a, encara ta
ent també s
l dol,  i que
ment a la 

d&Vida va  
a qualitat de
s i privade
ar la volunt
ofundeixin 

Grupo Mém
un professio
tat i estima
presents e

umpció Ro
arcelona, q
abú a la soc
s’estan real
e suposa un

mort és ta
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voler 
e vida 
s per 
tat de 
en la 

mora, 
onal a 
ar les 
en els 

oset i 
ue va 
cietat,  
itzant 
n pas 
ambé 


