XV Jornades de l’ACAP

Amb la col·laboració de:

25anys
acap

Comitè organitzador:

Participants:

Susanna Calvo. Psicòloga. Cdiap Dapsi Sant Cugat.
Carme Carbonell. Psicòloga i logopeda. Cdiap de Martorell.
Engracia Cazorla. Fisioterapeuta. Unitat d’estimulació precoç del
Servei de neurologia de l’Hospital de Sant Joan de Dèu (Esplugues).
Marga Gibert. Psicòloga clínica. Cdiap Apinas - Anoia.
Angelina Graell. Psicòloga. Cdiap Dapsi Sant Cugat.
Esther Morell. Psicòloga. Cdiap Sel La Segarra.
Josep Ma. Panés. Psicòleg clínic i psicoanalista. Cdiap de Sant Boi.
Miquel Àngel Rubert. Gerent de l’Acap.
Sunsi Segú. Treballadora social. Fundació Eulàlia Torras de Beà.

Sra. Pilar Aldea. Jurista. Assessora de la Síndica de Greuges de
l’Ajuntament de Barcelona.
Sr. Enric Berenguer. Psicòleg clínic i psicoanalista. Docent
de l’Institut del Camp Freudià.
Dra. Anna Fornós i Barreras. Metgessa neuròloga,
neuropediatra i Directora assistencial d’Aspace.
Sra. Carmela Fortuny. Secretària d’Inclusió Social i de Promoció
de l’Autonomia Personal, Departament de Benestar Social i Família.
Sr. Josep Mª Panés. Psicòleg clínic i psicoanalista.
President de l’Acap.

XV Jornades de l’ACAP

L’atenció precoC� en una societat líquida

A

questes jornades requerien d’un format nou, sustentat
en la participació activa de tots els professionals, amb
un debat intens sobre els múltiples aspectes que
concerneixen el nostre camp. Alguns d’aquests
aspectes hi són sempre presents i necessiten, per
tant, d’una revisió continua per tal d’adaptar-los
als canvis socials i polítics. Altres, en canvi, són imprevistos,
emergents, i exigeixen, per tant, noves i immediates
respostes que cal dissenyar i articular entre tots.

J o r n ada

de 9h a 14h
Casal Municipal
Can Massallera.
Sant Boi
de Llobregat

No hi ha dubte que ara ens trobem del tot immersos en
una d’aquestes situacions excepcionals. Els últims anys
han estat condicionats per una situació de crisi que va
començar com una turbulència econòmica, però que
ha acabat esdevenint un veritable tsunami que posa en
perill tot el sistema de protecció i benestar que, fins ara,
caracteritzava els sistemes polítics i socials de l’Europa
desenvolupada.
Com sobreviurà i evolucionarà l’Atenció Precoç en aquest
panorama és la pregunta que ens formulem i proposem
com a eix central d’aquestes jornades. Conscients que
aquesta qüestió no admet ni respostes predefinides, ni
úniques, ni indiscutiblement correctes. Pensem que el
debat i l’intercanvi d’idees i opinions, és l’única eina útil
que ens pot proporcionar els elements necessaris per
articular respostes adaptades a la realitat.

Comptarem amb una àmplia participació de professionals de tots els àmbits i de tot el territori. Cadascun dels
Tallers serà dinamitzat per un expert relacionat amb els
temes que es proposen. El seu paper serà el d’estimular i
moderar el debat sobre les diverses qüestions amb la finalitat d’arribar a unes conclusions que seran presentades en la Jornada plenària.

8:30
9:00

9:30
11:30
Jornada

12:00
14:00

Recepció i lliurament de documentació
Apertura de la Jornada
- Sr. Josep Maria Panés, President de l’Acap
- Sr. Javier López Herranz, Regidor d’Infància,
Adolescència i Família de l’Ajuntament de Sant Boi.
Treball dels Tallers en sales simultànies. Exposició
per part del dinamitzador i treball en petits grups.
Pausa - cafè
Treball dels Tallers en sales simultànies.
Elaboració i recull de conclusions.
Cloenda de la Jornada

Taller A:
Sobreviure
al tsunami
17 d’abril de 2015
de 9h a 18,30h
Casa del Mar.
Barcelona.

Posarem en comú i comentarem les conclusions dels esmentats Tallers, escoltarem la conferència de Josep Maria
Panés, President de l’Acap, “La infància, els pares, les crisis... Propostes per a una nova etapa.” I debatrem amb una
Taula de representants dels partits polítics, dels que recavarem les seves propostes i el seu compromís amb el futur
de l’atenció precoç.

Taller B:
L’essència del
paradigma

Taller C:
La incertesa
del canvi.
La mirada del
professional.

9:00
9:30

10:00

11:00
11:30
13:30
14:00
15:45
16:30
17:30
18:30

Recepció i lliurament de documentació.
Apertura de la Jornada.
- Sra. Esther Morell, membre de la Junta de Govern de l’Acap.
- Sra. Carmela Fortuny, Secretària d’Inclusió Social i de Promoció
de l’Autonomia Personal, Departament de Benestar Social i Família.
Presentació de les conclusions de la Jornada de Tallers.
- Sra. Pilar Aldea. Jurista. Assessora de la Síndica de Greuges de
l’Ajuntament de Barcelona.
- Sr. Enric Berenguer. Psicòleg clínic i psicoanalista. Docent de
la Secció Clínica de Barcelona.
- Dra. Anna Fornós i Barreras. Metgessa neuròloga,
neuropediatra i Directora assistencial d’Aspace.
Pausa – cafè.
Debat sobre les conclusions del Tallers A, B i C.
Pausa – dinar.
Conferència a carrer del Sr. Josep Maria Panés, President de l’Acap.
Debat.
Taula de representants dels partits polítics.
Debat.
Cloenda de la Jornada.

20 de marC� de 2015

Inscripcions
al web
www.acap.cat

Com gestionar un servei públic d’atenció precoç en la
nova situació, marcada per canvis econòmics i polítics:
- Augment de la demanda /vs/ Reducció de pressupost,
de professionals, etc.
- Canvis legals: La Llei de protecció de dades.
- L’horitzó de les acreditacions.
- El risc de mercantilització dels serveis socials.
Dinamitzadora: Pilar Aldea. Jurista.Assessora de la
Síndica de Greuges de l’Ajuntament de Barcelona.
Com definir allò essencial al concepte d’atenció precoç,
des d’una perspectiva professional:
- Quina és la nostra especificitat, allò que cal mantenir?
- Cóm podem fer per preservar-ho?
Dinamitzador: Enric Berenguer. Psicòleg clínic i
psicoanalista. Docent de l’Institut del Camp Freudià.
Com entenem les noves situacions socials, familiars i
assistencials:
- Noves exigències assistencials.
- Noves tecnologies: avantatges, inconvenients, límits
- Associacions de pares. Canvis de rol (pares-terapeutes).
Desplaçament de la confiança.
- Realitats sociofamiliars i valors actuals.
Dinamitzadora: Dra. Anna Fornós i Barreras. Metgessa
neuròloga, neuropediatra i directora assistencial
d’Aspace.

* La inscripció a la Jornada de Tallers està reservada als professionals de l’atenció precoç, siguin o
no socis de l’Acap.
* En el moment de fer la inscripció a la Jornada
de Tallers, caldrà indicar l’ordre de preferència (1, 2 o 3), per a cadascun dels Tallers. La inscripció definitiva a un Taller es farà per ordre
d’inscripció, i amb un criteri que garanteixi la
presència als tres Tallers de professionals de tot
l’àmbit de la Xarxa d’atenció precoç.
* La inscripció a la Jornada plenària és oberta.
* En tots els casos, la inscripció inclou l’esmorzar.
* La data límit per a la inscripció a la Jornada de
Tallers i per la inscripció a les dues Jornades és
el dilluns, 16 de març.

socis de l’ACAP:
Jornada de Tallers: 20€
Jornada plenària: 60€
les dues jornades: 70€
no socis de l’ACAP:
Jornada de Tallers: 30€
Jornada plenària: 70€
les dues jornades: 90€

