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Ia Jornada  Salut i 
Emocions 
L’efecte de les emocions sobre la salut. 
Experiències innovadores  
 

Dijous, 9 de novembre de 2017 
Reus  
 
 

Lloc: 
Matí: Aula Magna de la Facultat de      Medicina i Ciències de la 
Salut de Reus.  C/ de Sant Llorenç, 21 
 
Tarda: Centre Cívic del Carme.   Plaça de la Patacada, 10 
 
Horari:   
matí  de 9.00h  a 13.00h.     
tarda de 15.00h a 17.00h. 
 

 
Inscripcions:  http://www.reus.cat/inscripcio09112017  
 
Més informació:   Regidoria de Salut. Ajuntament de Reus 
Tel 977 010 040.   o per correu electrònic a : xarques@reus.cat 
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PROGRAMA MATÍ  
 
 

Benvinguda i presentació    
Sra. Noemí Llauradó.  
Regidora de Salut de l’Ajuntament de Reus 
 
 

Conferència inaugural  
“LA FORÇA DE LA GRAVITACIÓ EMOCIONAL” 
Rafael Bisquerra.  
Dr. en Ciències de l'Educació en Psicologia i Pedagogia. Catedràtic en Psicopedagogia per la . 
Universitat de Barcelona, Director Màster en Educació Emocional i Director Màster en 
Intel·ligència Emocional UB. Fundador de la FEM (Fundació per a l'Educació Emocional) 
 
 
PAUSA CAFÈ 
 
Taula d'experiències 
 
Com prevenir les relacions abusives de parella a l’adolescència amb l’educació emocional. 
Carme Bosch Jorba.  Dra. en Psicologia, formadora d’educació emocional i valors humans, 
professora universitat de Manresa (FUB), orientadora educativa a secundària al Departament 
d’Ensenyament. Especialitzada en recerca d’avaluació de programes d’educació emocional 
(tesi doctoral). I recerca en temàtica d’educació i aprenentatge a la infància. 
 
Educació Emocional en la unitat de trastorns de la conducta alimentaria.  Emma Casas 
Anguera. Doctora en Psicopedagogia. Investigadora de la Unitat de Recerca del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu. Psicopedagoga del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 
 
Gestió de les Emocions a les organitzacions. Anna Fornés.  
Directora de la Fundació Factor Humà. Amb estudis de Pedagogia en l’especialitat 
d’Orientació Escolar i Professional a la UB, màster en Formació de Formadors per la UPC. Des 
de la Fundació Factor Humà, porta 18 anys treballant en la millora de la gestió de les 
persones a les organitzacions. 
 

Precs i preguntes.  
 
Conclusions. A càrrec de Cándido Álvarez Oneca Coordinador de Salut Pública Regidoria 
de Salut Ajuntament de Reus  
 
 
Cloenda Matí.  
El so de les emocions. A càrrec de Gerard Marsal.   
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PROGRAMA TARDA 
 
 
 
TALLERS EXPERIENCIALS:  
 
Es realitzaran al Centre Cívic del Carme.  
Les places són limitades i s’acceptaran mitjançant ordre d’inscripció.  
Cada persona participant es pot apuntar a una taller. 
 
Horari:  de 15.00 a 17.00 hores.  
 

Taller de Clown : A càrrec de Pepa Plana.  Pallasa.  
 
Actriu i pallassa catalana, és un referent nacional en el gènere per 
la qualitat dels seus espectacles i per la seva contribució en la 
visualització de les pallasses, destacant com una de les figures 
europees. 
 
Taller de Teatre: A càrrec de Maria Bravo. Actriu.  
 
Directora de Teatrosfera, on la pràctica teatral es trasllada a 
escenaris més participatius i compromesos per oferir a la 
ciutadania una formació més integral orientada a construir una 
societat més implicada, feliç i constructiva.  
 
Taller de Dansa: A càrrec de Amaia Dorronsorio 
 
Directora de l’escola de Dansa Endantza on ens ensenyen que 
gaudir de la dansa és vuire-la a través de les emocions i els valors 
humans utilitzant una bona tècnica com a llenguatge.  
 
 
Taller de fotografia: A càrrec dels membres de l'associació Tàrraco 
Fotografia  
 
Associació de fotògrafs professionals i aficionats que busquen 
fórmules per desenvolupar activitats al voltant de la fotografia. El 
seu lema és aprendre divertint-se.¡ 


