
	

	
	 	

L’atenció a la Gent Gran. Una mirada al Futur 

Jornada 25 de Maig

L’Hospitalet, com a model de ciutat centrada en les persones, que afronta el repte de crear xarxes 
d’atenció a una població que envelleix.
Una oportunitat per reflexionar sobre les perspectives de canvi i els reptes de futur en l’atenció a la 
gent gran amb convidats de tot l’estat.

Carrer Castelao, 69 | 08902 L’Hospitalet de Llobregat | Tel. 9342 21 748 | www.fsantaeulalia.org | verocoloma@fsantaeulalia.org

Descarrega't el Programa 

Dimecres 25 de maig de 9 a 14h
Lloc de realització: Recinte Firal La Farga, Carrer Girona, 10, 08901 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Preu: 30 €  
Direcció Jornada: Jofre Fuguet (Fundació Santa Eulàlia)

Inscriu-te

www.fsantaeulalia.org
www.fundacioperetarres.org

Organitza:
Amb la col·laboració de:

Amb el patrocini de:Amb el suport de:

formacio@peretarres.org



	

PROGRAMA JORNADA FORMATIVA 
 L’ATENCIÓ A LA GENT GRAN. UNA MIRADA AL FUTUR

  8:45 h  Recollida de documentació

  9:30 h  Benvinguda i presentació Excma. Sra. Núria Marín Martínez. Alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat

9:45 h L’Hospitalet, una ciutat centrada en les persones
Una visió de com una ciutat afronta el repte d’una població que envelleix i l’important paper de les entitats de la 
ciutat creant xarxes d’atenció i de continu assistencial i propiciant l’obtenció dels drets ciutadans.
a) Ponència sobre com 

s’articulen  les politiques de 
govern municipals per a la 

gent gran i quin ha estat el 

seu assoliment.

Sr. Jesús Husillos Gutiérrez .  
Regidor de Benestar Social en Ajuntament de l’Hospitalet

Sra. Mª Ángeles Sariñena, regidora d’Igualtat i Gent Gran.

b) Taula debat: Contribució de 

les entitats socials en les 
polítiques per les persones 
grans.  

Participació dels representats de tres entitats socials i assistencials de la 
ciutat.

Modera: Cristina Sánchez. Sotsdirectora del Diari de l’Hospitalet 

10:45 h Coffee break

11:15 h Perspectives de canvi  per una societat del benestar per a la gent gran.
Indagació dels mecanismes i disposicions que han de permetre unes condicions de vida adequades per a la gent 

gran amb la intervenció dels poders públics i la iniciativa privada
a) Ponència: Factors 

determinants de la 

contractació pública de 

serveis. 

Sra. Matilde Sala i Manuel. Coordinadora d’Avaluació d’Entitats Proveïdores 
de Serveis Socials. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

b) Ponència: Conveniència de la 

col·laboració publicoprivada. 

Sra. Cinta Pasqual. Presidenta de ACRA.  Patronal de la Comunitat Catalana.  

12:15 h Reptes futurs en l’atenció a la gent gran
Presentació de les tendències que sorgeixen en altres comunitats autònomes com la Comunitat Valenciana, 

Comunitat de Madrid i Castella i Lleó, on s’estan canviant les normatives reguladores de la atenció a les persones 
grans.

a) Exposició sobre la  viabilitat 

del projecte “En mi casa”.  

Sr. Diego Juez Cuesta.  President d’ACALERTE. Patronal de la Comunitat de 

Castella i Lleó.

b) Exposició sobre la oportunitat 

de l’Acord Marc del servei 

públic d’atenció residencial i 

de l’aplicació d’un checklist a 
l’actuació inspectora.  

Sr. Javier Gómez Martín. President d’AMADE. Patronal de la Comunitat de 

Madrid.

a) Exposició sobre la possibilitat 

d’optimització de la xarxa de 
places de residència.  

Sr. José Maria Toro. President d’AERTE. Patronal de la Comunitat Valenciana.

Modera: Josep De Martí. Director de Inforesidencias.com 

Organitza: Amb la col·laboració de:

Amb el patrocini de:Amb el suport de:


