XI JORNADA DE LA COORDINADORA DE CENTRES CCPC
18 –NOVEMBRE – 2015
8:30 – 9:00
9:00 – 9:30

9:30 - 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 11:30
11:30-12:30
Parc del TecnoCampus de Mataró, Torre TCM 2 Planta Baixa | Av. Ernest Lluch 32 (Porta Laietana)
08302 Mataró (Barcelona)
• web http://www.tecnocampus.cat/ca/centre-congressos
• localització google: https://www.google.com/maps/place/Fundaci%C3%B3+TecnoCampus+Matar%C3%B3-Maresme/@41.5278589,2.4347057,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4b4e4409e0875:0xc9fbf03a1384100b?hl=es

Transport públic:
• Rodalies R1 (Renfe). Des de Barcelona, destí estació Mataró. Freqüència 7 minuts.
• Autobusos urbans (Mataró). Estació Mataró----->TecnoCampus (Línia 1) /  TecnoCampus----->Estació Mataró(Línia 2).
• Empresa Casas E11.1 (antiga C1) directe des de Barcelona (Pl. Tetuán-Rda. Universitat, 21). Freqüència 10 minuts
(en hora punta).  http://www.sarbus.com/paginas/horarios_casas.php
• Empresa Casas C10 (parada als pobles de Barcelona a Mataró).
• Sagalés (Bus del Vallès). Sabadell-Granollers-Mataró.  http://www.sagales.com/es/lineas-regulares

12:30-13:30

13:30 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00

17:00 - 18:00

18:00 – 18:15
Entitats col·laboradores:
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família

LIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ
Inauguració de la XIªJornada.
A càrrec de Neus Munté, Vicepresidenta del govern de la Generalitat
                                                  I Consellera de  Benestar i Família.
                       David Bote, Alcalde de Mataró
                       Joaquim Serrahima, President de la Coordinadora
“L’ètica del cuidar”.
Joan-Carles Mèlich
Doctor en Filosofia i Lletres i Professor titular de Filosofia de l’Educació.
Universitat Autònoma de Barcelona
“Plataforma d’Indicadors de la CCPC”
Comissió Permanent de Tècnics de la CCPC i
Laura Vergés, psiquiatra del Servei de discapacitat intel·lectual de l’Institut
d’Assistència Sanitària (Salt, Girona)
DESCANS. CAFE
Medicina Genòmica Aplicada a la Discapacitat Intel·lectual
José Ignacio Lao
Director Mèdic de  Genomic Genetics International
“Cap a una atenció Sanitària i Social”
Carles Blay Pueyo.
Direcció General de Planificació i Recerca en Salut.  Departament de Salut
DINAR
Comunicacions lliures d’entitats.
“Planificació per avançat: Cóm vull envellir?”
Anna Carratala.
Directora del Centro San Rafael (Alicante)
“Bones Pràctiques en l’atenció de l’envelliment en D.I.”
Quico Manyós
Llicenciat en Filologia i Expert en desenvolupaments  d’ètica i Bones pràctiques  a les organitzacions
Conclusions i cloenda
WEB de la Coordinadora www.coordinadoraprofunds.org
620 911 333
coordinadora@coordinadoraprofunds.org








Com cada dos anys, la Coordinadora posa a l'abast dels professionals del sector de la
Discapacitat i en especial, de la Discapacitat Intel·lectual, una Jornada per compartir
coneixement i experiències al voltant de la nostra tasca diària.

Benvolguts/des
Ens trobem a les portes de la Jornada de la Coordinadora de Centres per a Persones amb Discapacitat
Intel·lectual de Catalunya, ja fa 20 anys que fem les Jornades i aquestes son les 11enes. Com sempre,
l’objectiu es posar en relleu el que fem a cada un dels nostres equipaments i aportar novetats i noves línies a
incloure en la nostra cartera de serveis. De fet, intentem donar respostes a les necessitats de la població
atesa amb recursos, eficaços i eficients, orientats a millorar la vida dels nostres usuaris.
La Coordinadora de Centres per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual de Catalunya es preocupa del
model d’atenció que oferim a les persones amb Discapacitat Intel·lectual que conviuen amb nosaltres tant en

El que volem...

residències com en tallers i llars. Ens preocupem de com els atenem i de com els nostres professionals poden

Crear un espai on compartir i ampliar el que sabem del mon de les persones que necessiten

millorar els seus coneixements per potenciar la qualitat en l’atenció que prestem.

major intensitat de suport de l'àmbit de la Discapacitat Intel·lectual.
Aquest any orientem la jornada al voltant de la ètica en l’atenció, la medicina genòmica i el diagnòstic genètic

Esperem...

de la discapacitat i l’envelliment de les persones que atenem. També tindrem aportacions des dels centres

A aquells professionals que desenvolupen la seva activitat professional en l'àmbit residencial

associats i parlarem de la PIC (plataforma d’indicadors de la coordinadora) que tan bona acollida ha tingut i

de persones amb DI greument afectades. Tot i això, la jornada també serà de molt profit per

que ens permet comparar-nos.

aquells professionals que tot i desenvolupar la seva activitat en altres àmbits de la DI, tinguin
interès per conèixer algunes reflexions al voltant del diagnòstic, dels indicadors de qualitat,
dels aspectes ètics del cuidar i de com apropar-nos a les necessitats de les persones mes
greument afectades parant atenció especialment al seu procés d'envelliment i com ajustar
l'atenció en el final de la vida.

Col·laborem amb la Administració del nostre país, que en aquest moment esta una mica convuls, i que
esperem que sigui a fi de be, que puguem seguir garantint la atenció a les persones amb D.I. i la sostenibilitat
de les empreses del sector, sigui quina sigui la seva forma jurídica i el seu model de gestió.
Cal preservar que la persona amb D.I. sigui al centre del nostre model i del nostre procés de servei, afavorint
que el tàndem D.I. – ATE sigui la peça clau de les nostres organitzacions.

Trobareu...
Una jornada amb conferències d'especialistes en el col·lectiu amb DI. La Jornada també

L’objectiu de la Coordinadora, es que siguem capaços de adequar-nos als nous temps i que els nous temps en

comptarà amb Comunicacions lliures a càrrec de professionals dels diferents centres i serveis

facilitin la feina de cada dia.

de la Coordinadora.
Cordialment,

Organitza ...
Comissió Permanent de Tècnics de la Coordinadora

Junta directiva de la Coordinadora

Dr. JOAQUIM SERRAHIMA I VILADEVALL
President
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