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16.00 h Presentació
Silvia Poveda. Professora de la titulació del
Grau en Infermeria de l’Escola Universitària
d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de
Terrassa.

16.15 h Presentació del llibre La Xocolatina
Les germanes Maria Lluïsa i Marta Magaña,
autores i protagonistes del llibre ens
explicaran en primera persona una
increïble història de superació.

Moderadora: Jennifer Grau Professora de
la titulació del Grau Teràpia Ocupacional
de l’EUIT.

17.00 h Col·loqui obert a tots els assistents

Una sortida de cap de setmana amb moto per la Costa
Brava es veu truncada per un accident que no els
permetrà arribar a destí. L’impacte en caure de la moto
provoca en la Marta lesions cranioencefàliques que la
mantindran un mes en coma i amb un pronòstic gens
engrescador.
L’equip mèdic aconsegueix salvar-li la vida i surt del coma,
però el seu estat és descoratjador: està postrada al llit,
amb alimentació artificial, no reconeix la família, no se
sap si entén el que passa al seu voltant o si hi sent o si
comprèn el que se li diu quan es parla amb ella, no
respon.
Però un fet insòlit amb conseqüències inesperades la
durà a començar una lluita que ha arribat fins avui. El
temps d’una possible recuperació d’aquesta mena de
lesions sol ser de dos anys, però la Marta va decidir seguir
lluitant traspassat aquest límit. Una nit es va posar a
escriure per rebuscar en el passat els records que
l’accident havia esborrat d’una tacada. Aquella nit va ser
la primera de moltes més. Ja no es podia aturar.

L'objectiu d'aquest cicle de conferències-debat és
donar a conèixer la infermeria i la teràpia
ocupacional mitjançant el diàleg entre diferents
experiències vitals,
professionals, nacionals i
internacionals.
Xerrada dirigida a estudiants, professorat i
professionals de Teràpia Ocupacional i Infermeria,
i persones que hi estiguin interessades.
Organitzen de manera conjunta els equips
d’Infermeria i de Teràpia Ocupacional de l’EUIT.
Coordinen:
Carmen Moratinos, Roser Pérez i Silvia Poveda

