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·	 Directors

·	 Coordinadors	d’atenció	assistencial

·	 Treballadores	socials

·	 Metges

·	 Psicòlegs

·	 Infermeres

·	 I	 totes	 les	 persones	 de	 les	 organit-

zacions	 interessades	en	 l’atenció	 re-

sidencial	 de	 persones	 tutelades	 i	 la	

coordinació	amb	les	entitats	tutelars.

A qUi vA diRigit

Cada	vegada	és	més	comú	que	persones	incapacitades	judicialment	i	protegi-

des	per	una	entitat	tutelar	ingressin	en	un	centre	residencial.	Un	19%	de	les	

persones	tutelades	a	Catalunya	són	gent	gran	i	d’aquestes	el	83%	viu	en	cen-

tres	residencials.

Algunes	vegades	manca	 informació	 i	 formació	sobre	tipus	d’incapacitacions,	

drets,	deures,	efectes	que	pot	tenir	aquesta	situació.	Quan	algunes	de	les	per-

sones	que	viuen	al	centre	estan	 tutelades	per	entitats	es	 fa	necessària	una	

estreta	coordinació	i	complicitat	entre	aquestes	entitats	tutelars	i	els	centres	

residencials.

L’objectiu	és	crear	canals	de	comunicació	constants	i	eficients	entre	els	cen-

tres	residencials	i	les	entitats	tutelars	per	tal	de	sumar	coneixements	i	millorar	

l’atenció	dels	tutelats.

iNtROdUCCiÓ

iNtROdUCCiÓ



 

PROgRAMA

09.30 h - 10.00 h  Recepció assistents

10.00 h - 10.30 h  Benvinguda i presentació 

  a càrrec de Montse	Llopis, directora ge-

neral d’aCra.

 

  Evolució de les dades sobre tutelats 

institucionalitzats en residències.

  Victòria	Monell, presidenta d’Encaix, as-

sociació d’entitats tutelars de persones 

que pateixen malalties mentals. 

10.30 h - 11.15 h   Conferència inaugural

  de què parlem quan parlem d’atenció 

centrada en la persona? Cooperar per 

atendre millor.  

  Francesc	Torralba, director de la Càte-

dra Ethos de la Universitat ramon Llull.

  reflexionar sobre la cura de la persona 

tutelada i tots els aspectes que hi ha im-

plicats. Una atenció excel·lent implica 

una coordinació adequada de tots els 

serveis, una cura integral a totes les se-

ves dimensions (física, psíquica, social i 

espiritual), i això exigeix, per part dels 

professionals i de les famílies, el respec-

te a l’autonomia, a la intimitat i a la inte-

gritat de la persona, i l’alliberament de 

prejudicis i de creences infundades que 

poden obstaculitzar el procés. 

  

11.20 h - 12.00 h  Conferència

  Una persona dos serveis, relació en-

tre residències i entitats tutelars.

  Sílvia	Vàzquez, Fundació aymar i Puig, 

i un membre d’Encaix.

12.00 h - 12.30 h  Pausa – cafè
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PROgRAMA

12.45 h - 14.00 h  5 tallers (se n’ha d’escollir 1)

  

  1. La figura de la guarda de fet. 

  a càrrec de Jordi	Griñó, advocat.

  2. Salut mental i residències, abordat-

ge integral. 

  Casos pràctics. a càrrec de Laura	To-

màs, Fundació intrESS; Maica	 Ruiz, 

Fundació Vallparadís; Anna	 Mestres 

i Maribel	 Mases, Fundació de malalts 

mentals de Catalunya.

  3. On queda el paper de la família? 

Rols i límits.

  Casos pràctics. Susana	Seguer, Sophos; 

Gemma	 Fleta, Fundació Vella terra i 

Fermina	Recio, Fundació nou camí.

 4. de la transparència a la confiden-

cialitat. dret a la intimitat i dret a la 

informació. 

 a càrrec de Josep	Ma	Barcelona, advo-

cat Bufet Escura.

 

 

 5. Abordatge-maneig de l’ingrés no 

voluntari. 

 Participen en l’elaboració del taller 

Lourdes	 Bernal, Fundació Viaclara i 

Laia	Garcia, torrassa Serveis.

14.00 h - 15.00 h  dinar lliure

15.00 h - 16.40 h taula Rodona

 amb la participació de:

 Víctor	 Alegret, coordinador fiscal de 

tuteles de Barcelona.

 Josep	Ma	Soler, advocat i president de 

la Fundació malalts mentals de les co-

marques gironines.

 Dr.	Ignasi	Coll, psiquiatra de la Funda-

ció Pere Mata.

 Salvi	Delmuns, director de la residèn-

cia Fundació roca i Pi.

 Moderació a càrrec de Josep	de	Martí, lli-

cenciat en dret i director inforesidencias.

16.40 h - 17.00 h Conclusions i cloenda

 a càrrec de Cinta	 Pascual, presidenta 

d’aCra
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iNSCRiPCiÓ

Per formalitzar la teva inscripció has d’omplir el for-

mulari adjunt i realitzar una transferència bancària 

al número de compte:

ES87 2100 0863 2002 0054 8456

qUOtA iNSCRiPCiÓ

Socis d’ACRA .........................................................	35€
No socis  .................................................................. 60€ 

a partir de 3 inscripcions 

de la mateixa entitat – 30% de descompte

SECREtARiA tÈCNiCA

Humbelina Aranda

secretaria@acra.cat

tel. 93 414 75 52

diA i HORA
dijous, 18 de juny de 2015,

de 9.30 a 17.00 hores

LLOC

Foment del treball

Via Laietana 32, Barcelona

iNFORMACiÓ

iNSCRiPCiÓ
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