
Dijous, 19 de maig de 2016, de 9.00 a 14.00 hores

RENDIBILITZEM ELS CENTRES 
DE DIA PER A GENT GRAN



 

Gerents, directors i responsables de 
centres de dia.

A totes les persones d’altres serveis 
assistencials interessats en el tema 
de la jornada. 

Altres professionals (administracions, 
món universitari).

A quI vA DIRIGIT

D’entre totes les formes d’atenció diürna, les més consolidades són els 
serveis de centre de dia autònoms i els serveis d’atenció diürna en 
residències de gent gran. Tot i que ambdues van adreçades al mateix 
perfil d’usuari cadascuna té les seves característiques particulars que 
afecten la seva rendibilitat.

Davant aquesta situació, plantegem una jornada, en col·laboració amb 
Inforesidencias.com, per analitzar les claus de la prestació del servei 
en les diferents modalitats, des de la tendència cap a nous models fins 
a l’aplicació de noves tecnologies, passant per la qualitat i la innovació.

INTRODuCCIÓ

INTRODuCCIÓ PROGRAMA INSCRIPCIÓ

RENDIBILITZEM
ELS CENTRES DE DIA
PER A GENT GRAN

http://www.inforesidencias.com


 

PROGRAMA INSCRIPCIÓINTRODuCCIÓ

PROGRAMA

08.45 h - 09.15 h  Recepció dels assistents.

09.15 h - 09.20 h  Presentació de la jornada, a càrrec de Cinta Pas-
cual, presidenta d’ACRA.

 

09.20 h - 09.50 h   “Cap a un nou model de centre de dia”, a càrrec 

de Lluís Grande, subdirector general d’anàlisi i pro-

gramació del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies de la Generalitat de Catalunya.

09.50 h - 10.30 h  “La viabilitat econòmica d’un centre de dia, com 
calcular-la i quins factors poden influir-hi més di-
rectament”, a càrrec de Xavier Paradell, consultor 

en RRHH i gestió econòmico-financera.

  

10.30 h - 11.30 h  “Rendibilitzar un servei de centre de dia dins una 
residència com a establiment diferenciat”, a càr-

rec de Jordi Pageo, director de la Residència Bellaire 

i senior consultant a SALTOR Leadership and Talent.

  ”La visió del grup de treball de centres de dia 
d’ACRA en relació a la rendibilitat dels centres”, 

a càrrec de Carlos Navas, director d’ICAIME centre 

de dia, i Núria Roselló, coordinació de centres de la 

zona nord de L’Onada Serveis.

11.30 h - 12.00 h  Pausa - cafè.

12.00 h - 13.30 h  Ús de les noves tecnologies, qualitat i innovació.

  CASOS:

  “Centre de dia, teleassistència de nit”, a càrrec 

de Joan Torres, tècnic comercial de Tunstall Tele-

vida.

  “La qualitat en els centres de dia. L’exemple 
de Madrid”, a càrrec de Javier Gómez, president 

d’AMADE.

  “Obrint el centre a l’exterior. Jardins terapèu-
tics en centres de dia”, a càrrec de Karin Pal-
mlöf, enginyera i directora general de Jardines 

Palmlöf.

13.30 h - 14.00 h  Torn obert de paraula. A continuació, conclusions 
i cloenda, a càrrec de Montse Llopis, directora ge-

neral d’ACRA, i Josep De Martí, director de Inforesi-

dencias.
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INSCRIPCIÓ

30€ per als socis d’ACRA i d’Inforesidencias.com

50€ per a la resta

Per formalitzar la vostra inscripció heu d’omplir el for-

mulari adjunt i realitzar una transferència bancària al 

número de compte: ES51 2100 0863 2802 0040 3115

Cal que envieu un comprovant de pagament a l’adreça 

de correu secretaria@acra.cat

La recepció dels assistents es farà a partir de les 08.45 

del matí.

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

DIA I HORA
Dijous, 19 de maig de 2016,
de 9.00 a 14.00 hores

LLOC
Foment del Treball (Sala B)
Via Laietana, 32 - Barcelona

GOOGLE MAPS

INFORMACIÓ

INSCRIPCIÓINTRODuCCIÓ PROGRAMA

FORMuLARI D’INSCRIPCIÓ

RENDIBILITZEM
ELS CENTRES DE DIA
PER A GENT GRAN

https://www.google.es/maps/place/Foment+del+Treball+Nacional/@41.3854573,2.1749595,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x12a4a2f97a75112d:0x781018932b4cc81a!2sFoment+del+Treball+Nacional!3b1!3m1!1s0x12a4a2f97a75112d:0x781018932b4cc81a
https://docs.google.com/forms/d/1GeZCXvAzzUwPSUVF7Oj1NpCHlEWYyBJKwFznJWQNTdE/edit

