
                                                                     

 

La Unió i la Coordinadora de Centres per persones amb Discapacitat Intel·lectual sumen per 
millorar l’atenció d’aquest col·lectiu i el seu entorn 

La Unió Catalana d’Hospitals i la Coordinadora de Centres per persones amb Discapacitat 
Intel·lectual de Catalunya han signat un acord per millorar l’atenció de les persones d’aquest 
col·lectiu i les seves famílies. Les dues entitats compartiran coneixements i establiran sinergies 
entre els diferents operadors tant de l’àmbit sanitari com de l’àmbit social per tal de millorar i 
dignificar l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, la dignificació 
del sector, la sostenibilitat de les empreses i entitats que el conformen, així com per millorar el 
suport sanitari a centres residencials, facilitant el treball en xarxa dels diferents operadors en 
cada territori. Joaquim Serrahima, president de la Coordinadora, i Enric Mangas, president de 
La Unió, han firmat el conveni. 

Aquest conveni permetrà desenvolupar un marc de treball conjunt en aspectes com ara el 
desenvolupament professional, la formació, l’assessorament tècnic i l’acompanyament i 
posicionament en línies estratègiques que suposin un desenvolupament del sistema sanitari i 
social.  

Aquest acord subratlla la necessitat de compartir recursos a través de sessions tècniques o 
formacions, així com de millorar el model d’atenció establint estratègies preventives i de 
promoció de l’autonomia personal des d’una integració efectiva dels serveis sanitaris i socials, 
des del respecte a la diversitat, i des del compromís social de les entitats. Millorar el finançament 
del sector per dignificar-lo, promoure projectes de partenariat i compartir coneixement i bones 
pràctiques, són, entre d’altres objectius d’aquest acord de col·laboració.  
 
Coordinadora de Centres per persones amb Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, és una 
federació d’associacions i d’entitats dedicades a l’atenció de persones amb discapacitat psíquica 
greument afectades. La federació és una entitat de caràcter voluntari i sense afany de lucre. 
 
La Unió Catalana d’Hospitals, és l’associació referent entre les entitats que configuren el sistema 
de salut i atenció social pel seu compromís amb la millora de la qualitat de vida de de les 
persones. 
 
 
Més informació 
 
Contacte premsa La Unió 
Cristina Aragüés 
648091915 
cristinaaragues@uch.cat 
 
Contacte premsa La Coordinadora 
Ariadna Bru 
935805227 
coordinadora@coordinadoraprofunds.org 


