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Necessito que m’escoltis

Palma, 9 de noviembre de 2017



Lloc:  Sala d’actes. Hospital Sant Joan de Déu de Palma de Mallorca

A qui va dirigit: Persones que vulguin conèixer els beneficis de l’escolta i la seva 
capacitat per a portar-la a la pràctica en el context de l’acompanyament al final 
de vida i al dol.

Secretaria i inscripcions: www.hsjdpalma.es. Preu d’inscripció 25 euros.

PROGRAMA:                 

9:30h. Dr. Joan Carulla. Presentació i inauguració de la Jornada 

10:00h. Dr. José Luís Bimbela. Convertint l’escolta en una eina terapèutica 
(Presenta Aleix Puiggalí).

11:00h. Pausa - Cafè

11:30h.
Taula Rodona. L’ESCOLTA COM A TERÀPIA EN DIFERENTS ÀMBITS (presentació 
d’experiències):

Modera: Teresa Jáudenes. Vocal de Psicologia de l’envelliment del COPIB.

Mn. Marià Gastalver. President del Telèfon de l’Esperança de les Illes Balears. 

Raquel Rodriguez. Equip d’Atenció Psicosocial (EAPS HSJD).

Fr. Pere Ribot. Fundador de l‘Associació Càveri i del  Servei d’Escolta Pau i Bé.

Sr. Valentín Rodil. Responsable de la” Unidad móvil de Intervención en crisis y en 
duelo”.

13:30 - 15:00h. Dinar

15:00h.
TALLER/DEBAT SOBRE L’ESCOLTA APLICADA AL DOL. Sr. Valentín Rodil. 
(Presenta Fr. Pere Ribot)

16:30h.
EL DOL EN ELS INFANTS. Sra. Consuelo Santamaria, autora del llibre “El duelo 
y los niños”. (Presenta Sra. Cristina Garcia, EAPS HSJD-HSE)

17:45h.
CLOENDA DE LA JORNADA I AVALUACIÓ. Sra. Mercedes Vacas  i Dr. Nicolau 
Flaquer.

DIJOUS, 9 DE NOVEMBREPRESENTACIÓN

Acompanyar a la persona estimada en el procés final de vida, afrontar la seva 
pèrdua, prendre consciència de la nostra vulnerabilitat (pròpia pèrdua) o 
acompanyar des de l’amistat o la professionalitat..., són algunes de les vivències 
entorn a la pèrdua i la mort que generen una alta vulnerabilitat emocional en la 
persona.

Davant aquestes experiències sorgeixen en la persona en dol un conjunt de 
necessitats, tant emocionals, socials, com espirituals... necessitats que cerquen 
poder ser cobertes per facilitar una bona elaboració.

L’acompanyament en aquest dolor requereix del desenvolupament conscient 
d’actituds, coneixements i habilitats específiques com a eines terapèutiques... I 
l’habilitat més important en aquesta comunicació es converteix en la capacitat de 
saber escoltar.

En aquest context de relació d’ajuda, saber escoltar es torna inclús més difícil que 
saber parlar! Quan escoltem no només escoltem contingut, sinó també 
sentiments, vivències o pensaments inherents en el discurs; quan escoltem no 
només escoltem amb l’oïda, sinó també amb la mirada, amb el cor, amb el cos...
Des de l’Hospital Sant Joan de Déu, conscients d’aquestes necessitats, varem 
organitzar unes primeres jornades en un context de reflexió ètica, social i 
espiritual. Aquest 2017 volem acollir aquestes segones jornades i aproximar-vos 
a la necessitat de ser escoltat des dels valors compartits de respecte, 
responsabilitat, qualitat i espiritualitat.

Presentem un programa que ens ajudi a reflexionar al voltant d’aquesta 
necessitat tan bàsica i necessària com és l’escolta. Hem convidat a persones que, 
cadascuna des del seu àmbit de treball i reflexió, ens explicaran la funció i els 
beneficis terapèutics de l’escolta en  el procés d’acompanyar a persones  en el 
context de la pèrdua. 

Esperem que el programa sigui estimulant i enriquidor. 


