
2 de desembre de 2015, de 9.30 a 14.00 hores Col·labora:

JORNADA D’ATENCIÓ 
CENTRADA EN LA PERSONA



 

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

El nostre sector destaca per la recerca permanent de noves eines que mi-

llorin l’atenció a les persones. Què vol dir cuidar, com volem cuidar i com 

volen les persones ser cuidades en les darreres etapes de la vida. L’ACP 

ens dóna les eines necessàries per oferir millors respostes i, sobretot, ar-

ticular una nova mirada en l’atenció i un lideratge basat en la millora de la 

qualitat de vida, les capacitats de les persones i els seus desitjos.

La jornada d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) que us presentem 

busca una visió global a una nova manera d’entendre i cuidar les persones 

grans, una mirada conjunta amb la participació d’experts i professionals 

que, mitjançant les seves experiències, possibilitaran el contrast de meto-

dologies d’èxit i una reflexió àmplia al voltant de l’ACP.

Posar el client, la persona, al centre de l’atenció amb la voluntat de cobrir 

les seves expectatives i desitjos i, al mateix temps, conèixer i compartir 

la seva història per tal de mantenir la seva capacitat i autonomia reque-

reix d’una formació constant i innovadora. Per tot això, us presentarem 

una proposta de formació conjunta d’ACRA i la UAB amb l’ACP com a eix 

transversal. La jornada constitueix una bona oportunitat per a tots els 

professionals que tenen interès i/o treballen en l’atenció a la dependèn-

cia, així com l’administració i el món universitari.
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09.00 h - 09.30 h  Recepció dels assistents.

09.30 h - 09.45 h  Benvinguda institucional a càrrec de Carmela For-

tuny, Secretària d’Inclusió Social i de Promoció de 

l’Autonomia Personal (SISPAP); de Cinta Pascual, 

presidenta d’ACRA, i de Montse Llopis, directora 

general d’ACRA.

 

09.45 h - 10.30 h   “Posar el client al centre de l’atenció i dels ser-

veis”, conferència inaugural a càrrec de Xavier La-

mote de Grignon, soci consultor d’Activa Consultors.

10.30 h - 11.00 h  Pausa.

  

11.00 h - 13.00 h  “Casos d’èxit en la implantació de l’ACP a Cata-

lunya”, taula rodona moderada per Lourdes Ber-

mejo, doctora en Pedagogia.

 

 CASOS: 

  “Tu decideixes com vols envellir, un model de gestió de 

centres de gent gran centrat en la persona”, a càrrec de 

Mariona Rustullet, directora tècnica de SUMAR.

  “La nostra experiència en l’atenció centrada en la perso-

na”, a càrrec de Montse Muñoz, subdirectora de La Torras-

sa Serveis.

  “ACP en essència pura”, a càrrec de Penelope Subirats, 

directora tècnica de l’Onada La Ràpita.

  “Seguint el camí”, a càrrec de la Residència Creu Nova: María 

Ramos, gerent; Esther Tena, directora, i Margarita Rodrí-

guez, llicenciada en Psicologia, de la Residència Creu Nova.

  “Modificacions ambientals per a persones amb demència 

a partir del DCM”, a càrrec de Salvador Vilar, director de 

la Residència Montsacopa.
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13.00 h - 13.45 h  “Com gestionar l’atenció integral centrada en la 

persona als centres i serveis”, proposta de forma-

ció especialitzada ACRA - UAB”, a càrrec de Mariona 

Homs, responsable de formació d’ACRA.

  Presentació dels docents i del programa, a càrrec 

de Remei Camps, directora del postgrau ACP - Insti-

tut Català de l’Envelliment. 
                 

   Marga quintana, directora de la Residència Coll-

serola (Grup Mutuam)

   Jordi Llecha, gerent de FiSS.

   Fermín Mínguez, responsable del departament de 

formació corporativa de Tunstall-Televida.

   Xavier Lorente, professor titular d’envelliment ac-

tiu de la Universidad de Múrcia.

   Montse Alsina, directora de la Residència Laia. 

   Núria gamell, coordinadora assistencial de la Fun-

dació Vallparadís.

13.45 h - 14.00 h Conclusions i cloenda. Cinta Pascual, presidenta 

d’ACRA.
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INSCRIPCIÓ

La inscripció és gratuïta.

Atès que l’aforament és limitat, és impres-

cindible que ompliu el formulari adjunt. 

La recepció dels assistents es farà a partir 

de les 9 del matí. Us demanem la màxima 

puntualitat.

SECRETARIA TÈCNICA
Humbelina Aranda

secretaria@acra.cat

Tel. 93 414 75 52

DIA I HORA
Dimecres, 2 de desembre de 2015,
de 9.30 a 14.00 hores

LLOC
Cosmocaixa

Isaac Newton, 26 - Barcelona

INFORMACIÓ

INSCRIPCIÓ
JORNADA D’ATENCIÓ
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