
El programa continuarà amb xErradEs i altrEs tEmEs quE Es publicaran als wEbs dE la cic i l’sspc puntualmEnt.

iV trimEstrE 2014
programació caps-as
promoció i prEsErVació dE salut-Vida

salut@cooperativaintegral.catsistEma dE salut pÚblica coopEratiVista

Xerrada-col·loqui amb Xavier uriarte 
llicenciat en medicina, especialista en rehabilitació, postgrau en salut pública, autor de llibres sobre vacunes, neurologia, càncer, i alimentació… 

coordinador dels cursos de medicina naturista a la ub i a girona. president de la lliga per a la llibertat de la vacunació. www.vacunacionlibre.org/nova

Presentació dels tallers de  Promoció: Preservació i autogestió de salut-vida del iv trimestre de 2014

rEobErtura nodE caps-asl

dimarts 
16 sEtEmbrE 

18:00 h.

dilluns
del 6 d’octubre  
al 22 de desembre

Formació trimEstral  
En l’àmbit  

psicosocial i comunitari

dimarts
del 7 d’octubre 
al 9 de desembre 

dimEcrEs
d’octubre a desembre

8 octubre:    integralitat de ésser  
       i programes de vida
5 novembre: comunicació assertiva 
3 desembre: teatre emocional

dinamitza
mònika Yomisma

dedicada a l’expressió conscient del cos i de 
l’ànima. El 1996 inicia aquest viatge transitant per 
camins que van des del teatre, el clown, la dansa 
i l’expressió corporal, la improvisació, l’animació, 

l’escolta activa, l’autosanació… la vida. 

15 octubre:    atenció urgent
12 novembre: anatomia per al moviment
10 desembre: sistema tendomuscular

dinamitza
adriÀ

Estudiant dE mEdEcina dE la ub

tallEr sEnsE addiccions

Gestió emocional bàsica

dinamitza
rubén benedicto salmerón

psicòlEg social d’ofici, ha treballat des 
de perspectives crítiques en temes de salut 
mental i de resistència i defensa dels drets 

humans en situació de conflicte bèl·lic.

Ha participat en diferents organitzacions 
de defensa dels drets humans i moviments 

socials a amèrica llatina i a l’Estat espanyol. 
actualment, realitza la tesi de doctorat en 

psicologia social a la uab.

des d’un enfocament psicosocial i de 
psicologia comunitària, treballarem 
qüestions al voltant de la facilitació 
de processos i dinàmiques grupals, la 
utilització de metodologies participa-
tives i tècniques d’educació popular i 
el disseny de tallers formatius per al 
treball d’autogestió i de promoció de  
la salut. 

dinamitza
Juan PéreZ

Educador social

la utilització de les drogues 

drogues i addiccions:  
models i teories, mitges veritats

reflexions ètiques sobre un conflicte

tipologies d’addiccions

l’addicció com a problema social  
i personal

Hàbit i habituació versus addicció i  
dependència

per què es creen habituacions? 
(menjar, droga, sexe, mòbil...)

Ètica de la responsabilitat i de la 
llibertat d’elecció en les addiccions. 

llenguatge i addiccions:  
les trampes del llenguatge

de 18:00 h. a 20:00h.

anatomía i fisioloGia

de 18:00 h. a 20:00h. de 18:00 h. a 20:00h. 

de 17:00 h. a 19:00 h.
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