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La jornada ACP d’ACRA és un dels events de referència del nostre país en relació 
a aquest mètode. Constitueix un espai d’intercanvi de coneixements, per reflexio-
nar i d’innovació per a tot el sector d’atenció a la dependència i l’adult gran. Les 
tres primeres edicions han tingut un ampli suport dels socis, administracions i 
altres col·lectius interessats en l’ACP.
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PROGRAMA
9.00 – 9.30 h Recepció dels assistents.

9.30 – 9.45 h Benvinguda a càrrec del periodista Albert Brosa. Tot 
seguit, presentació de les Missions Empresarials a 
Nova York, Dinamarca i Suïssa, a càrrec de la directora 
general, Montse Llopis, amb les intervencions d’Ignasi 
Aletà, Pere Ardite i Ramon Ramells, socis d’ACRA par-
ticipants de les missions.

9.45 – 10.45 h Conferència inaugural a càrrec d’Albert Esteve, direc-
tor del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB.

10.45 – 11.00 h Inauguració de la jornada a càrrec de Chakir El 
Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies; 
Adrià Comella, director del CatSalut, i Cinta Pascual, 
presidenta d’ACRA.

11.00 – 11.30 h Pausa –cafè.

11.30 – 12.30 h EXPERIÈNCIES EN ACP

 Família i equip, acció compartida!, a càrrec de Marta 
Bellon, educadora social de la Residència Vila-Seca 
(Grup Mutuam).

 Teràpia amb nines, a càrrec de Ma Rosa Liñán, psicòlo-
ga de la Residència i centre de dia Parc del Clot (Grup 
Arrels).

 Grups de millora: una bona pràctica caminant cap a 
l’ACP, a càrrec de Bàrbara Pons, responsable higieni-
co-sanitària de la Fundació Privada Guissona.

 Jo també puc i vull! Programa d’atenció a la sexualitat 
en un àmbit d’atenció a la discapacitat física, a càrrec 
d’Estefania Guirado, integradora social de STS Gestió 
de Serveis Sociosanitaris.

12.30 – 13.30 h Debat obert La persona en el centre de l’atenció, amb 
la presència de:

 - Federico Armenteros, president de la Fundació 26 D.

 - Josep Carné, president de FATEC.

 - Cristina Nadal, directora general de planificació del 
Departament de Salut.

 - Ana Urrutia, directora de la Fundación Cuidados Dignos.

 - Ponent pendent de confirmació.

 - Toni Andreu, director d’estratègia d’ACRA (moderador 
del debat)

 El públic de l’auditori podrà opinar al llarg del debat mit-
jançant un sistema de participació activa.
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15.00 – 16.00 h Debat obert Reptes en la implementació del model 
d’ACP, parlem d’inspeccions, amb la presència de:

 - Josep Maria Barcelona, assessor jurídic d’ACRA.

 - Patricia Cendrós, directora de la residència La Gines-
ta

 - Josep de Martí, llicenciat en Dret.

 - Francesc Iglesies, secretari d’Afers Socials i Famílies

 - Cinta Pascual, directora general de l’Onada Serveis.

 - Toni Andreu, director d’estratègia d’ACRA (moderador 
del debat)

 El públic de l’auditori podrà opinar al llarg del debat mit-
jançant un sistema de participació activa.

16.00 – 17.00 h EXPERIÈNCIES EN ACP

 Toca, recorda, mira i olora el teu passadís, a càrrec de 
Mar Prieto, psicòloga de la Llar Fundació.

 Jo decideixo, a càrrec de Mertxe Aguilar, directora de 
la Residència Itaca.

 Just al meu gust, a càrrec d’Anna Calvet, infermera de 
Eulen Sociosanitarios. 

 Resultats d’una atenció personalitzada 24/7 en una 
residència de gent gran, a càrrec de Neus Martínez, 
metgessa de la Residència Baix Camp (Fundació Vall-
paradís).

17.00 – 18.00 h Conferència final a càrrec de Genís Roca, expert en 
transformació digital.
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Socis d’ACRA: 50 € 1a i 2a inscripció d’un mateix centre; 35 € 3a inscripció d’un 
mateix centre i successives.
Resta d’assistents: 70 €

Per formalitzar la vostra inscripció heu d’omplir el formulari adjunt i realitzar una 
transferència bancària al número de compte: 
ES14-2100-0863-2302-0043-0216

Cal que envieu un comprovant de pagament a l’adreça de correu:
secretaria@acra.cat (indiqueu nom, cognoms i nom de l’empresa)

Atès que l’aforament és limitat, és imprescindible que ompliu el formulari adjunt. 
La recepció dels assistents es farà a partir de les 9.00 h del matí i l’acte començarà 
puntualment a les 9.30 h.  

DINAR
Dinar a la Fundació Formació i Treball (Llull, 430)
Preu menú: 14 € (places limitades per rigorós ordre d’inscripció i pagament)
Podeu formalitzar la reserva en el formulari d’inscripció.

SECRETARIA TÈCNICA
Humbelina Aranda (secretaria@acra.cat / Tel. 93 834 71 72)

DIA I HORA
Dijous, 18 d’octubre de 2018,
de 9.30 a 18.00 h

LLOC
Auditori Torre Telefónica / Diagonal 00
Plaça d’Ernest Lluch i Martín, 5
08019 Barcelona
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB6b-RgZ771p1PnOX0Il6RY6J0ZjDbSp2ow0WGrNo9HnTN-Q/viewform
https://goo.gl/maps/WXEX1zizRts


www.acra.cat

http://www.acra.cat

