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Cap on va l’aTEnCIÓ? 
Situació actual i tendèncieS de futur

2a JORNADA D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA

Hi col·labora:

vine i descobreix: experiències en intervenció, experiències en gestió, anàlisi i debat, 1a Viquimarató en ACP, 

speaker corner, espai per a pòsters, punt de trobada... Amb els millors experts i els professionals més innovadors.

CaixaForum – Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa”

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8, 08038 Barcelona

https://obrasociallacaixa.org/es/informacion-corporativa/muy-cerca-de-ti
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a totes les persones de les organitza-
cions interessades en l’atenció centrada 
en la persona en l’àmbit assistencial.

altres professionals (administracions, 
món universitari).

a quI va DIrIgIT

Aquesta jornada professional pretén acostar nous enfocaments i mirades so-

bre l’atenció centrada en la persona en l’àmbit de la gent gran. Enguany, està 

dedicada als nous reptes de l’ACP i a les tendències de futur en el sector de 

la dependència. La jornada ha d’esdevenir una trobada de referència per als 

professionals d’aquest àmbit.

La jornada es divideix en dos espais: l’auditori principal i el hall del CaixaForum.

auDITorI prInCIpal
Escenari on es desenvoluparan la majoria de ponències, així com la 1a Viqui-

marató ACP.

 2a Jornada aCp: Presentació d’experiències i ponències.

 1a viquimarató aCp: Taller viquipèdia i introducció de continguts.

Hall DE l’auDITorI
El hall contemplarà diversos espais:

 Speaker corner: Espai on els assistents podran conversar amb els ponents 

un cop finalitzada la seva intervenció.

 Espai pòsters: Punt d’exhibició dels pòsters.
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prograMa

prograMa

9.15 – 9.45 h  recepció dels assistents.

9.45 – 10.00 h  presentació de la jornada i dels espais a càrrec 

del periodista i conductor de l’acte, albert Brosa.

10.00 – 10.15 h  Inauguració de la jornada.

10.15 – 11.15 h  ponència a càrrec de Jeroen Spijker, investigador 

del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB.

11.15 – 11.45 h  pausa – cafè.

11.45 – 12.30 h  Tendències en aCp: tres experiències en inter-
venció.

12.30 – 13.30 h  actituds i expectatives davant la vida de les 
persones de 50 i més anys: resultats de l’Estudi 
sobre Maduresa i Envelliment Satisfactori a 
girona, a càrrec del doctor Josep garré olmo.

 A continuació, Com han de ser els serveis a les 
persones grans en el futur?, reflexió a càrrec del 

doctor antoni Salvà.

13.30 – 15.00 h  Dinar lliure.

15.00 – 15.45 h  Tendències en aCp: tres experiències en gestió.

15.45 – 16.45 h  l’economia respon: com ho farem?, ponència a 

càrrec de Fernando Trias de Bes, economista.

16.45 – 17.00 h  Conclusions i cloenda.

prograMa aCTIvITaTS paral·lElES

 1a viquimarató aCp

9.00 – 9.45 h  Taller Viquipèdia a l’Auditori

Durant tot el dia  Viquimarató (introducció de continguts)

 Espai speaker corner
 Després de cada ponència o intervenció a l’auditori 

principal, el ponent estarà disponible pels assistents.

 Espai pòsters
 Exhibició dels pòsters
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