LES VEUS DELS COMITÈS
LA CURIOSITAT INTEL·LECTUAL DEL COMITÈ CIENTÍFIC
El Comitè Científic elabora i perfila el programa intel·lectual científic, on totes les veus
multidisciplinàries de les diferents dependències estiguin representades i gaudir d’una
comunicació fluïda, constructiva i multidimensional. D’aquesta manera el Comitè Científic entén i
defensa els escenaris per a una ciutadania autònoma. Llegiu l’entrevista que han realitzat per
saber més del què pensa i fa el Comitè Científic.
1.

Quines novetats té el IV CSSBE?

Treballar tots els temes vinculats a les dependències des del màxim de perspectives possible.
A diferència d’altres congressos, amb una temàtica més específica, aquest aposta per la reflexió
entorn a una temàtica transversal (la dependència i l’autonomia) que ens interpel.la com a
professionals, com a serveis i com a sistema de protecció.
A més a més, en el context que ens trobem, el IV CSSBE es planteja, per primera vegada, es
pensa en un disseny híbrid (virtual/presencial).
2.

Quina resposta innovadora pot aportar la temàtica que es tractarà enguany?

La realitat social actual i les noves necessitats que s’han generat per la situació sanitària fan
emmarcar l’abordatge dels temes sense deixar de banda aquesta realitat.
El congrés vol ser un marc per la innovació i la reflexió, per descobrir les diverses maneres de
treballar i abordar les temàtiques en les que els professionals s’enfronten dia a dia.
La temàtica transversal “dependència-autonomia”, ens permet enfocar el debat des de molts
àmbits diferents (la dependència a substàncies, la dependència relacional, la de les persones amb
diversitat funcional i les seves cuidadores…), tenint en compte també els diferents moments del
cicle vital de les persones. Serà i és ja una oportunitat per trobar respostes i generar més
interrogants davant les diverses realitats viscudes en els darrers temps. La reflexió i el debat
permetran obrir finestres cap al futur.
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3.

A qui va dirigit el congrés?

A tots els professionals, personal i estudiants vinculats a les professions que treballen als SSB i
Especialitzats.
Totes les disciplines estan convidades a la reflexió, ja que la temàtica plantejada permet aquesta
participació i pot ser un enriquiment professional per a tots i totes les participants.
4.

Des del comitè científic, QUE s’està treballant en aquest moment? . Que ens
podeu avançar sobre la programació i ponents/conferenciants que hi
participaran?

S’està treballant amb els ponents de les taules on es programen 4 Eixos cada dia. A cada eix es
crea un taula amb diferents professionals d’experteses diverses per tal d’abordar totes les
temàtiques vinculades a cada eix.
També s’està treballant la coordinació amb el ponents de les conferències.
Es pretén la participació de gran diversitat de professionals vinculats o no als SSB i E, ja que
també ens interessa poder enriquir la formació dels assistents amb la participació d’experts teòrics,
acadèmics i professionals en les matèries que es proposen treballar.
5.

Com es viu el congrés des de dins?

Amb molta il·lusió, entusiasme i amb ganes de fer les coses bé, amb molt bona entesa entre tots
els membres que representem els Col·legis professionals. A cada reunió anem avançant en la
programació específica amb els temes i els ponents. Sempre hi ha debat compartit fins arribar als
acords concrets.
Des del comitè tenim les esperances posades en que es podrà fer, en gran part presencial i
aquest és el nostre desig, però evidentment haurem d’estar pendents de la situació sociosanitària i
adaptar-nos a l’inici del congrés.
Tots i totes construïm quelcom que esperem compartir-ho per tal que sigui d’utilitat per a molts
professionals.
6.

PER QUÈ creieu que s’ha de participar al congrés? (els assistents
/professionals)

Perquè es presenten temes molt actuals i ens poden aportar formació i reflexió en les pròpies
maneres d’enfocar la nostra professió.
Perquè és un moment oportú per “aturar màquines” un parell de dies, cosa que no fem en el dia a
dia, per compartir experiències, vivències i realitats diverses de tots els professionals i experts
implicats als SSB i Especialitzats, i que contribuiran a la millora de la intervenció individual i
col·lectiva del sistema.
Perquè compartir aprenentatges sempre és enriquidor i generós. I perquè preparar una
comunicació o pòster, també ajuda a qui ho presenta perquè el fa ser més conscient del que sap.
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7.

Que demaneu a les persones assistents?

Que comparteixin l’experiència amb atenció i respecte; que gaudeixin de les propostes i que
estiguin oberts a fer crítica constructiva vers nous models de congressos.
Que vinguin amb ganes de viure i sentir amb atenció, i amb la mirada oberta a descobrir o pensar
noves maneres de fer.
Que un cop escoltades les ponències, puguem reflexionar conjuntament entre totes, i així
participar activament aportant el seu punt de vista i experiència.
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