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Informació general

Organitza

La JORNADA es celebrarà a l’HOTEL CAMPUS,
en el recinte de la Universitat Autònoma de Barcelona.
www.hotelcampusuab.com

Amb la col·laboració de
Com arribar-hi
En tren: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC): Línia Barcelona/Sabadell (S2) i Barcelona/UAB
(S55), estació Bellaterra. Podeu consultar els horaris al
web dels FGC: www.fgc.net.
En autobús: L’empresa SARBUS ofereix un servei de
Barcelona (Fabra i Puig) a la UAB cada 30 minuts. Per
més informació: www.sarbus.com.
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Comunicacions tècniques
Fotografia aquest codi amb l’aplicació de
lector de codis QR del teu mòbil.

27 d’Octubre de 2011

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
i Família

Seran benvingudes les comunicacions tècniques
que ens vulguin fer arribar les entitats o els professionals.
- Les comunicacions hauran de ser enviades amb
anteriopritat i per escrit a la secretaria de la Jornada, via e-correu, abans del 9 d’octubre.
- El Comitè Permanent de Tècnics de la Coordinadora seleccionarà aquelles que consideri més
interessants pel seu contingut, innovació i qualitat tècnica.
- La secretaria de la Jornada contactarà amb els
autors de les que hagin estat seleccionades per
tal de concretar tots els aspectes relatius a la seva
presentació pública en el tram final de la Jornada.

Per a qualsevol consulta adreçar-se
a la secretaria de la COORDINADORA
Recinte Flor de Maig
Carretera Flor de Maig, km.2,8
08290 - Cerdanyola del Vallès - Ap. Correus 140
Tel: 93 594 80 13
FAX: 93 580 82 51
jornades2011@coordinadoraprofunds.org
www.coordinadoraprofunds.org

HOTEL CAMPUS
Al recinte de la Universitat
Autónoma de Barcelona
(Bellaterra)
www.hotelcampusuab.com

Presentació

Programa

Ens trobem a les portes de les 9es Jornades de la Coordinadora
de Centres de Profunds de Catalunya, aquesta vegada reduïda
a un dia d’activitats, ponències, presentacions de temes que ens
ocupen en la nostra tasca diària, temes prou interessants que ens
han de permetre ampliar coneixements i per tant poder aplicar-los
i millorar en el dia a dia.
Vull agrair a la Comissió de Tècnics, formada per Silvia Lobera,
Eugènia Llovera, Jordi Mir, Àngels Ortega, Salvador Rodríguez i
Montserrat Vilella, a Marga Pons i a la Junta Directiva la feina i
l’esforç fets durant aquest temps.
Al llarg dels anys ha anat millorant l’atenció i les prestacions que
reben les persones amb Discapacitat Intel·lectual i els col·lectius
més vulnerables, fruit d’una suma d’esforços de les entitats, dels
professionals, de l’Administració, dels Centres i Serveis, i de les
famílies en general.
En aquest moment el nostre país i els de l’entorn estan sotmesos
a una crisi que afecta a tots els nivells de l’economia, inclosa la
prestació de serveis (socials, salut, ensenyament ...). Era il·lusori
pensar que el nostre sector quedaria fora de la crisi i que no ens
afectarien els ajustos en les tarifes amb tot el que això comporta.
La Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya i
l’Associació Catalana de Centres de Profunds (la patronal), sense
estar d’acord amb les mesures preses, hem d’aconsellar als nostres associats que cal ajustar-se a la nova situació pressupostària,
cal fer sostenibles les entitats i seguir prestant un bon servei als
nostres usuaris, dintre del nou i més estret marc que ens dibuixen.
No estem en època de creixement però sí en temps de reflexió, de
formació, d’ajust i reorganització en les nostres entitats. Ara cal
insistir en la gestió i l’organització. Ara cal demostrar i aconseguir
que les nostres empreses de serveis puguin fer el mateix i amb la
mateixa qualitat de servei, a través de l’organització, les activitats,
l’atenció, la flexibilització i els ajustos necessaris, que no desitjats.
En el si de les taules tècniques hem de negociar propostes de flexibilització en la prestació del servei ... i paral·lelament, en l’àmbit
de la taula del conveni amb els sindicats, arribar a acords; el moment no és fàcil, però entre tots hem de superar-lo.
A la Coordinadora som 31 entitats associades i entre tots hem de
trobar les fórmules que ens han de permetre mantenir l’alt grau
de qualitat i fer que aquesta superi els efectes de la crisi que ens
envolta.
Confio que aquesta 9ª jornada de la CCPC sigui profitosa per a
tots, que les ponències i presentacions siguin del nostre interès i
que, per sobre de tot, siguem capaços de passar-ho bé.

8:30 - 9:00
Lliurament de documentació

Dr. Joaquim Serrahima i Viladevall
President de la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya

9:00 - 9:30
Inauguració de la JORNADA
9:30-10:00
L’atenció residencial a persones amb
Discapacitat Intel·lectual.
Departament de Benestar Social i Família.
10:00 - 11:15
Contextos de comunicació en persones amb
Discapacitat Intel·lectual.
EMILI SORO. Doctor en Psicología. Professor de la
Universitat de Barcelona. Codirector de la U.T.A.C.
11:15 -11:45
Pausa. Cafè
11:45 - 13:15
Taula Rodona: Autisme
- L’Autisme a l’edat adulta.
FRANCESC CUXART. Doctor en Psicologia.
Professor de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Consultor Autisme la Garriga.
- Discapacidad Intelectual y Autismo.
Revisión y experiencia.
ALEJANDRO AMOR. Doctor en Psiquiatria.
Psiquiatra adjunt a l’Hospital Universitari de
Mútua de Terrassa. Psiquiatra de La Fundació
Vallparadís.
13:15 -14:15
Diseño y puesta en práctica del proceso
de evaluación y prestación de apoyos
individualizados en la Fundación Personas.

Inscripcions
JOSÉ-MANUEL RODRIGUEZ. Doctor en
Psicología. Responsable del Departamento
de Psicología de la Fundación Personas de
Valladolid.
14:15 -15:30
Dinar buffet
15:30 -16:15
L’estimulació multi sensorial. Efectes en les
persones amb Discapacitat Intel·lectual i
necessitats de suport extens i generalitzat.
MONTSERRAT CERVELLERA. Diplomada en
Fisioteràpia. Membre del Grup Snoezelen
España. Fisioterapeuta d’APASA.
MONICA ROIG. Diplomada en Fisioteràpia.
Membre del Grup Snoezelen España.
Fisioterepèuta de la residència La Marinada de
la Fundació Villablanca, F.P.
16:15 – 17:00
Avenços en el desplegament del model de
qualitat de vida: perfils de servei
XAVIER CANALS. Tècnic de la Subdirecció
General d’Anàlisi i Programació ICASS.
17:00 – 17:15
Pausa
17:15 – 17:45
Plataforma d’Intercanvi de la Coordinadora
Permanent de tècnics de la Coordinadora.
17:45 – 18:45

Comunicacions lliures

Preu: 95 € per persona, que inclou
l’assistència a les sessions, la documentació, el cafè de la pausa i el dinar.
Les dates d’inscripció son des de l’1 de setembre fins el 21 d’octubre de 2011.
Es prega realitzar el pagament de la
inscripció per transferència bancària a
nom de la COORDINADORA DE CENTRES
DE PROFUNDS DE CATALUNYA al CC.
Nº 0081 5118 10 0001082709 del
Banc SabadellAtlantico.
Preguem facin constar el nom i cognoms
de la persona que s’inscriu per tal d’evitar
errors en la llista d’inscrits.
Les inscripcions s’han de fer individualitzades.
En la web de la COORDINADORA poden
omplir un full d’inscripció per persona i enviar cumplimentat, via correu electrònic,
no fent-se efectiva la inscripció fins
que no quedi complementada amb la
corresponent transfèrencia bancaria.

