XVIII JORNADA ANUAL FEATE
RESIDÈNCIES SALUDABLES I SOSTENIBLES
24 de març de 2022
Lloc: Espai Can Rius (Caldes de Montbui)
PART I. BENVINGUDA

09:30
09:45
10:00

Acollida
Benvinguda Jornada
Presentació Model Residències Saludables i Sostenibles
PART II – COMPROMISOS FEATE AMB: EL PLANETA, LES PERSONES TREBALLADORES, LES PERSONES ATESES, LA COMUNITAT

10:15

Compromís amb el
Planeta

Compromís amb les
Persones Ateses

10:45

· Benestar físic
· Benestar emocional
· Benestar relacional

11:15

Compromís amb les
Persones Treballadores

11:45

Compromís amb la
Comunitat

12:15

Compromís 5: Minimitzar els impactes
ambientals de les instal·lacions.
- Edificació sostenible
- Eficiència energètica
- Autoproducció d’energia
- Utilització d’energies renovables
- Rehabilitació dels edificis, amb materials
sostenibles, augmentant resiliència dels
edificis
- Minimitzar instal·lacions, dependència de
la pell de l’edifici
Compromís 1: Acompanyar amb el màxim
respecte, proximitat i professionalitat a les
persones ateses per a que es trobin ben
cuidades.
- Atenció Centrada en la Persona
- Qualitat assistencial
- Benestar emocional
- Benestar físic
- Envelliment actiu
- ...

Descans
Presentació de les principals línies de finançament, ajuts, etc.
PART IV – CLOENDA

13:15
13:45

Properes passes i compromisos de les residències
Cloenda

Compromís 2: Oferir espais segurs, accessibles i
confortables que ajudin a millorar la qualitat de vida
de les persones ateses
- benestar tèrmic a l’interior
- qualitat de l'aire
- reducció de càrregues virals
- ventilació natural
- reducció soroll
- benestar lumínic
- alimentació saludable
- disponibilitat espais exteriors, habilitació d’espais
amb criteris de confort tèrmic
- rehabilitació edificis
- usos adients per zones existents

Compromís 4: Vetllar per a la creació d’uns espais i
una empresa saludable que ajudin al
Compromís 3: Gestionar de forma rigorosa
desenvolupament professional de les persones
i transparent per assegurar la sostenibilitat
treballadores
econòmica de l’entitat.
- Salut i seguretat laboral
- Transparència / compliance / …
- Paràmetres de qualitat de l’aire i de confort tèrmic
- Relacions laborals basades en la qualitat
per als treballadors (benestar tèrmic a l’interior,
(estabilitat laboral, conciliació…)
qualitat de l'aire, reducció de càrregues virals,
- Participació / Governança democràtica
ventilació natural, reducció soroll, benestar lumínic).
- Desenvolupament professional
- Espais de reflexió ètica
- Foment d’hàbits saludables
Compromís 7: Vetllar per a la integració en Compromís 8: Contribuir al desenvolupament d’una
l’entorn i corresponsabilitzar-nos amb els
consciència comunitària vers l’envelliment actiu i
reptes del territori.
saludable.
- Enxarxament i implicació en el territori
- Incidència política
- Treball en xarxa
- Activitats comunitàries
- Salut comunitària
- Publicació de posicionaments
- Comunitats energètiques. Aplicacions
socials dels resultats.
- Refugi climàtic
- Voluntariat

PART III – CAIXA D’EINES PER A LES RESIDÈNCIES

12:45

Compromís 6: Fomentar hàbits sostenibles en les
activitats.
- Compra responsable i de proximitat
- Mobilitat sostenible
- Reducció de residus, màxima separació
- Tractament i reutilització de residus
- Consum d'aigua
- Ventilació natural activa
- Gamificació de l’ús de l’edifici a nivell de recursos
- Utilització de l’energia d’autoconsum

Enguany, en el marc de la trobada anual, proposem iniciar un procés de reflexió per definir un model
de residència FEATE que ens posicioni i ens diferenciï d’altres actors. Un model de residència amb un
estil i un relat comú que posi en valor els compromisos de les entitats membres de FEATE en quatre
grans àmbits:
Amb la comunitat

Amb el planeta

Amb les persones residents

Amb les persones treballadores

Objectius:
• Compartir experiències pràctiques i innovadores que podem aplicar a les nostres residències en
l’àmbit de la salut i la sostenibilitat ambiental i econòmica.
• Analitzar la possibilitat de definir un model de residència FEATE que ens posicioni en el mercat.
• Establir àmbits de treball per a les residències membres de FEATE en l’àmbit ambiental,
econòmic i assistencial.
•Localització:
Espai Can Rius, Carrer del Pont, 3 08140 Caldes de Montbui
https://www.caldesdemontbui.cat/municipi/equipaments/espai-can-rius.htm
•Com arribar-hi
https://www.google.com/maps
Transport públic: Companyia d'autobusos Sagalés ( www.sagales.com )
• Aparcament:
Escorxador, en el carrer Major, 132 ( A prop de l’Espai Can Rius)
Amb la col.laboració de:

