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Abba Garden Hotel
C/ Santa Rosa 33. (al costat de l'Hospital Sant Joan de Déu)
08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
www.abbagardenhotel.com
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Cent cursos

Cent cursos
a la Fundació
Presentació
Quan vàrem començar el primer curs de diabetis
per educadors sanitaris a començament de 1990
a lantiga aula de la Fundació, poc ens imaginàvem
que arribaríem a fer un centenar dactivitats docents
disset anys després, però el cert és que la diabetis
en general i leducació terapèutica en particular han
agafat una enorme volada i la demanda de formació en
aquests camps ha estat extraordinària.
La majoria dels cursos que hem dut a terme shan adreçat a professionals sanitaris
(metges, infermeres, farmacèutics, dietistes, podòlegs), però també nhi ha hagut per
estudiants de medicina i per pacients. Shan dut a terme a Catalunya, a diversos llocs
de la geografia espanyola, a Portugal i a lArgentina. Tots ells han tingut en comú dues
coses: basar laprenentatge en lintercanvi dexperiències i en els descobriments dels
propis alumnes, i abordar la diabetis des dun ampli ventall temàtic que va de la biologia
a lantropologia, passant per les humanitats en general, i fins i tot les arts. A la fi, més
de tres mil alumnes.
La reunió tindrà com a tema central laprenentatge. Durant la mateixa, la Sra. Peralta,
el Dr. Reynals i jo mateix repassarem breument levolució històrica de leducació en el
nostre medi, el Dr. Gomis revisarà el més important del que hem après darrerament
en diabetis, i el professor Ruffino ens recordarà què és el que ens mou a aprendre.
En lintermedi proposarem als assistents una pinzellada històrica, de manera que en
lespai on es servirà el berenar, hi haurà pòsters amb fotografies dels principals cursos
de la Fundació i es projectaran alguns vídeos. La festa acabarà amb un sopar.
La reunió està especialment dedicada als professors dels cursos que han fet possible
aquest centenari i obre les portes a tots els professionals interessats en Educació
Terapèutica i a les persones amb diabetis i els seus familiars que vulguin conèixer
novetats i compartir una estona de reflexió.

Daniel Figuerola

Programa
D ive n d r e s
16:00 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 18:00

18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00  21:00
21:15

Febrer

23

Acollida
Presentació de l'Acte. Daniel Figuerola
Cent cursos a la FRCF (panell)
- els orígens: la didàctica. Daniel Figuerola
- la plenitud: la psicologia. Gemma Peralta
- laventura americana: lantropologia. Enrique Reynals
Berenar
Què hem après sobre la diabetis en els últims vint anys. Ramon Gomis
Perquè aprenem. Guido Ruffino
Sopar

Inscripcions
Gratuïtes, amb confirmació prèvia a secretaria. Limitades a la capacitat de la sala.
Els tickets del sopar (60 ) shauran de retirar a secretaria almenys 24 hores abans
de la reunió.

Comité organitzador
Jordi Belloso
Daniel Figuerola
Ildefonso García Serena
Flor Patitucci
Armand Pérez

Secretaria
Joana Figuerola
Lluïsa Merino
Dr. Carulla 26-28, 1r 1a
Telf. 93-205-44-11
Fax 93-280-29-67
e-mail: info@frcf.org

www.frcf.org

Patrocinadors
Chocolates Valor, S.A.
Lifescan
Medtronic
Menarini Diagnostics
Novo Nordisk
Sanofi-Aventis, GSK

