
La situació actual pot convertir-se en una oportunitat per 
aconseguir una millor atenció a les persones que ho neces-
siten, avançant cap a comunitats d’atenció que es compro-
metin a garantir que la participació dels més vulnerables 
esdevingui una prioritat.

El Debat Municipalista del proper dijous dia 3 de febrer es 
vol centrar en conèixer quin és el marc i els objectius que 
es marca la Unió Europea en l’atenció i la cura de les per-
sones en manca d’autonomia personal. 

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una emergència 
sanitària i social que ha sobrecarregat el sistema d’atenció 
a les persones amb manca d’autonomia. Una emergència 
que també ha tingut conseqüències directes en els entorns 
residencials. 

Des del món local necessitem plantejar nous models 
d’atenció i cura a les persones grans i les persones amb 
discapacitat que necessiten suport. Alguns països han op-
tat per un model dividit d’habitatge i atenció. El model d’ha-

bitatge assegura l’espai, la privadesa i el suport centrat en 
les persones, racionalitza la despesa pública i es distancia 
del model tradicional d’atenció institucional.

Dissenyar entorns per a una vida significativa: Es tracta de 
nous models de disseny arquitectònic, fórmules organitza-
tives i de gestió que siguin el més properes possibles a 
viure a casa seva. Aquests models fomenten els entorns 
de vida basats en garantir la privacitat, garantir l’atenció 
personalitzada, reduir la facturació del personal i organitzar 
activitats significatives per a l’elecció de les persones i en 
contacte amb la comunitat.

La jornada té per objectiu abordar aquests aspectes i pre-
tén fer-ho també, des d’una perspectiva europea. 
 

Dijous 3 de febrer de 2022

Els reptes de la promoció de l’autonomia 
personal: El paper de les entitats locals i 

la col·laboració amb altres agents 

Presentació

  Dia i hora

Dijous 3 de febrer de 2022 

De 11.30 a 14.00 h.

  Lloc

Videoconferència
Aula virtual de l’ACM 

  Inscripcions

www.acm.cat/formacio

 Organitza:

DEBAT MUNICIPALISTA



Programa

11.30 h. - Inauguració 

 Il·lm. Sr. Lluís Soler i Panisello, president de l’ACM i alcalde de Deltebre
 Sra. Anna Figueras i Ibañez, secretària d’Afers Socials i Famílies

11.45 h. - Ponència principal: ‘Com dissenyar nous models de cures arran de la crisi’

 Sr. Alfonso Lara i Montero, secretari general de l’European Social Network
Modera: Il·lma. Sra. Mercè Bosch i Romans, vicepresidenta de l’àrea d’atenció a les persones de l’ACM i alcaldessa de 
Maçanet de Cabrenys

12.30 h. - Taula Rodona: ‘Els reptes de la promoció de l’autonomia personal: el paper de les entitats locals i la 
col·laboració entre els diferents actors’

 Sra. Montserrat Vilella i Cuadrada, directora general d’Autonomia Personal i la Discapacitat del departament de Drets 
Socials
 Sr. José Augusto García i Navarro, director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya i president de la Sociedad 

Española de Geriatría y Gerontología
 Sr. Lluís Torrens i Mèlich, director d’Innovació Social de l’Ajuntament de Barcelona
 Sr. Oriol Fuertes i Cabassa, director general de QIDA

Modera: Joana Ortega i Alemany, secretària general de l’ACM

14.00 h. - Cloenda

 Organitza:

Amb la col·laboració de:


