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A totes les persones de les organitza-

cions interessades en l’atenció centrada 

en la persona en l’àmbit assistencial.

Altres professionals (administracions, 

món universitari).

A QUI VA DIRIGIT

Per tercer any consecutiu organitzem la jornada de l’Atenció Centrada 
en la Persona (ACP), seguim fent camí i explorem totes les vies d’un 
mètode que s’ha imposat en els centres i serveis assistencials de gent 
gran en la relació entre professionals i persones ateses.

Hem volgut que aquesta edició es celebri la mateixa setmana del Dia 
Mundial de l’Alzheimer. Comptarem amb una conferència inaugural tea-
tralitzada sobre comunicació humana i aquest tipus de demència, que 
anirà apareixent de forma continuada al llarg de la jornada. Afrontem 
aquest esdeveniment, per tant, de la mateixa manera que entenem 
l’ACP: situant la persona atesa en el centre de tots els continguts. Pro-
fessionals i experts de renom parlaran de drets, necessitats i desitjos 
mitjançant conferències, exposicions, experiències, tallers i, fins i tot, 
la taula de debat Sexe, diversitat i gent gran com a repte des de l’ACP.

Per tot això, us convidem a participar de la 3a Jornada d’ACP de 
l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA). Comptem amb 
vosaltres!

INTRODUCCIÓ

INTRODUCCIÓ PROGRAMA INSCRIPCIÓ
FENT CAMÍ EN L’ACP: 
DRETS, NECESSITATS I DESITJOS 
DE LES PERSONES

3a JORNADA D’ACP



 

PROGRAMA
9 – 9.30 h Recepció dels assistents.

9.30 – 9.45 h Presentació de la jornada a càrrec del periodista i 
conductor de l’acte, Albert Brosa.

9.45 – 10.30 h  Más allá de las palabras, conferència sobre comuni-
cació humana i Alzheimer, a càrrec de la doctora en 
bioquímica de l’Institut Incite, Susana Eva Martínez.

10.30 – 10.45 h Inauguració de la jornada.

10.45 – 11.15 h L’ACP, una qüestió de drets humans, a càrrec del 
director de la Fundació Tutelar de les comarques 
gironines, Josep Ma Solé.

11.15 – 11.45 h  Pausa – cafè.

11.45 – 12.45 h  EXPERIÈNCIES EN ACP

 El talent centrat en les persones. Gestió per 
competències, a càrrec del responsable de RRHH, 
Qualitat i Projectes de la Fundació Germans Aymar 
i Puig, Samuel Lozano.

 El cohabitatge: cohousing sènior, a càrrec del 
membre de la secció Cohabitatge Sènior de Sostre 
Cívic, Josep Maria Ricart.

 Promoure les decisions sobre el final de vida, a 
càrrec de la infermera i gestora de desenvolupa-
ment avançat dels serveis funeraris del Grupo Mé-
mora, Marisa Pellitero.

 Sala de reminiscencia: una experiencia time-slip, 
a càrrec de la neuropsicòloga de la Residencia Pla-
za Real Gijón, Ana Madrazo.

12.45 – 13.45 h  Taula rodona: Sexe, diversitat i gent gran com a 
repte des de l’ACP, amb les intervencions de: 

 - Núria Costa, psicòloga de Residencial Mas Piteu.

 - Gemma Deulofeu, psicòloga i sexòloga a DINCAT.

 - Amparo Roca, psicòloga i membre de l’ERES de 
La Llar Fundació.

 - Feliciano Villar, professor titular d’universitat 
al departament de psicologia evolutiva i de 
l’educació de la Universitat de Barcelona.

13.45 – 15.15 h  Dinar lliure.

15.15 – 16.00 h  TALLERS EN ACP

 Instruments jurídics per dir com vols ser cuidat, a 
càrrec de l’advocat i president d’EIMA, Jordi Muñoz.

 Disseny i posada en marxa d’una unitat de tras-
torns de la conducta en el marc de l’ACP, a càrrec 
de la neuropsicòloga de Sant Martí i el Mirador de 
Mataró, Míriam Sorribas.

 Estem preparats per afrontar l’ACP? Proposta 
d’itinerari per implantar l’ACP en residències i 
centres de dia, a càrrec de les expertes en ACP, 
Raquel Calatayud i Cristina Ruiz.

16.00 – 17.00 h  Ponència a càrrec de l’exentrenador del FC Barce-
lona d’handbol i expert en coaching, Xesco Espar.

17.00 – 17.15 h   Conclusions i cloenda.
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50 € per als socis d’ACRA
70 € per a la resta d’assistents
(a partir de la 3a inscripció corresponent al mateix centre, s’aplicarà un 30% de descompte)

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 ad-
junt. 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
El dinar és lliure i hi ha la possibilitat de fer l’àpat al restaurant del CaixaForum 

per 15 €. Si us interessa, heu de marcar l’opció corresponent en el formulari 

d’inscripció (el pagament del dinar es farà en el mateix restaurant).

SECRETARIA TÈCNICA
Humbelina Aranda
secretaria@acra.cat
Tel. 93 414 75 52

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

 

DIA I HORA
Dimecres, 20 de setembre de 2017,
de 9.30 a 17.15 h

LLOC
CaixaForum – Centre Social 

i Cultural de l’Obra Social “la Caixa”

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8

08038 Barcelona

INFORMACIÓ

INSCRIPCIÓ

GOOGLE MAPS
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1meyCnBLJnEf0iIlsUMy7cVr-LYIZlX-ezKvFqxzvHeNVwQ/viewform
https://goo.gl/maps/ANV8qL7YSkP2



