
Dimecres 6 de març de 2013
Aula Magna de la Universitat Abat Oliva CEU
(C/ Bellesguard 30, Barcelona)

Jornada de l’àmbit de 
l’atenció a la dependència del CSC: 

L’atenció integral i 
centrada en la persona

Organitza: Col·labora:



PROGRAMA

09.30-09.45 Inauguració, a càrrec de Carmela Fortuny, directora general de l’ICASS, José 
A. García, director general del CSC, Manel Valls, coordinador de la Comissió 
de Gestió Social del CSC i Carlos Pérez del Valle, rector de la Universitat Abat 
Oliva CEU 

09.45-11.00 Conferència magistral. “El modelo AICP: bases científicas, principios y cri-
terios de intervención y ámbitos de actuación”, a càrrec de Pilar Rodríguez, 
presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal 

11.00-11.30 Pausa cafè

11.30-12.45 Taula rodona. Experiències actuals a Catalunya en l’atenció centrada en la 
persona. Modera: Jordi Roca, gerent de la Fundació Hospital Santa Creu de Vic

 • Experiència de Bones Pràctiques Assistencials des de la perspectiva ètica, 
a càrrec de Sonia Mariscal, directora executiva de Sabadell Gent Gran, Parc 
Taulí

 • L’atenció a la persona al Programa Individual Interdisciplinar (PIAI), a cà-
rrec d’Anna Navarro, psicòloga i Laura Membrive, educadora social i antro-
pòloga, de Residència, Centre de Dia i Casal La Trinitat, Suara Cooperativa

 • Sessions de coaching, una experiència i un camí, a càrrec de Montserrat 
Bros, infermera, coordinadora de la Unitat de Psicogeriatria de la Fundació 
Hospital de Puigcerdà

 • Abordatge i implementació de l’atenció centrada en la persona, a càrrec de 
Josep Datzira, director tècnic de Llar Unnim de Terrassa

 • Aplicació de la metodologia Lean en l’Atenció Centrada en la Persona, a cà-
rrec de Maribel Uribe,  responsable de la Residència Collblanc - Companys 
Socials del Consorci Sanitari Integral 

12.45-13.45 La coordinació dels serveis socials en el territori, a càrrec de Mònica Ribas, 
subdirectora general d’Atenció a les Persones i de l’Autonomia Personal de 
l’ICASS

13.45-14.00 Cloenda, a càrrec Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família (pen-
dent de confirmació) i Manel Ferré, president del CSC

COMITÈ ORGANITZADOR

• Joan Cunill, director d’Atenció Sociosanitària i Dependència de Badalona Serveis 

Assistencials

• Jordi Roca, gerent de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic

• Manel Valls, director general de la Fundació Sociosanitària de Manresa

• Josep Serra, director d’atenció social del Grup Sagessa

DATA I LLOC: 

Data: 6 de març de 2013

Lloc: Aula Magna de la Universi-

tat Abat Oliva CEU, carrer Belles-

guard 30, de Barcelona

S’ADREÇA A:

Professionals tant amb responsa-

bilitat de gestió com d’atenció en 

l’àmbit de la dependència. Jorna-

da oberta a tot el sector, associats 

i no associats.

QUOTA D’INSCRIPCIÓ:

20 euros, al número de compte 

2013 0088 62 0200448597, in-

dicant en el concepte el nom i 

cognom de la persona assistent. 

Per formalitzar la inscripció cal 

enviar el justificant de pagament 

a l’adreça de correu electrònic: 

inscripcions@consorci.org.

MÉS INFORMACIÓ A: 

inscripcions@consorci.org; 

Tel. 932 531 824

Inscripcions aquí!

Com arribar-hi?

PRESENTACIÓ

Amb aquesta Jornada es vol donar visibilitat per una banda, a l’àmbit d’atenció 
a la dependència en el si del CSC, i per l’altra, al CSC en el marc del sector de 
provisió dels serveis socials, defensant i posant de relleu les característiques 
dels associats del CSC: proveïdors de serveis públics centrats en la persona, 
amb visió empresarial i gestió professionalitzada, i sense ànim de lucre.  

Jornada de l’àmbit de l’atenció a la dependència del CSC: 

L’atenció integral i centrada en la persona

http://www.uaoceu.es/es/conocenos/donde-estamos
http://inscripcions.consorci.org/Jornades/index.asp?id=13.03.06

