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Benvolgudes i benvolguts, 

Durant els darrers anys, hem patit un procés de recessió econòmica, que ens ha portat a 
una elevada taxa d’atur, on les persones amb discapacitat intel·lectual han estat un dels 
col·lectius més afectats per la situació. Hem observat un procés de progressiva exclusió, 
contrari a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat. 

Alhora, hi ha hagut molts canvis en relació a la concepció de les persones amb 
discapacitat i, per això, creiem en la necessitat de considerar els serveis, donat que 
aquests van ser creats en base a unes necessitats d’un moment determinat. Ara és
necessària la seva transformació on l’eix central sigui la persona. És per això, 
precisament, que el lema de les 31es Jornades d’enguany és “La transformació, 
l’objectiu”. 

Dincat aposta per una transformació dels serveis, on és la persona en sí mateixa i la 
seva voluntat, la finalitat. I és en aquest sentit que hem d’acompanyar les entitats i serveis 
en aquest procés, donant suport per dissenyar i desenvolupar projectes que ens ajudin a 
produir canvis que impactin positivament en les vides de les persones. Volem esdevenir 
un model i ho volem fer amb tots vosaltres; entitats, professionals, persones i 
famílies. 

S’emmarca en la idea del reconeixement de les persones amb discapacitat dins el 
concepte de “ciutadà de ple dret” (amb els suports que li siguin necessaris) sobre la seva 
vida. Vull fer èmfasi, que els suports han de servir únicament per acompanyar la persona 
durant el procés de promoció de la seva autonomia i autogestió, treballant per a l’exercici 
dels seus drets i la seva pertinença activa a la comunitat. 

El nostre projecte de transformació, el de tothom, ha de ser útil per acompanyar les 
entitats en aquest treball de revisió de les praxis actuals i, ajudar-les a què les pràctiques 
s’orientin a assolir resultats personals i familiars de forma més eficaç. Dincat promourà el 
coneixement que ofereix la investigació, l’intercanvi i treball en xarxa, aconseguirem 
l’avaluació de l’impacte en la qualitat de vida i amb l’avaluació continua podrem arribar a 
la qualitat plena. 

Amb tot, les jornades són una eina més de reforç en aquest procés, creant un espai per 
impulsar, acompanyar i orientar el creixement col·lectiu dels nostres professionals, 
reforçant l’espai de reflexió necessari sobre els canvis que ha hagut d’afrontar el sector 
durant els darrers anys i els reptes actuals i futurs. 

El camí està per fer i l’hem d’anar construint conjuntament. És per això, que us convidem 
a participar activament a aquestes jornades, que ens han d’ajudar a continuar el procés, 
visualitzar com afrontem les dificultats, però també volem que exposeu els dubtes, 
suggeriments, bones pràctiques... per tal de fer camí i avançar conjuntament cap a la 
transformació dels nostres serveis. Ens veiem a Castelldefels! 

Rosa Cadenas Prados 
Presidenta de Dincat Federació 
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D'interès per...

Lloc

Tothom qui treballi i tingui interès 
en la inclusió de les persones amb 
disCapacitat dins la societat.

Centre de Convencions del Gran Hotel Rey Don Jaime 
Avinguda de l'Hotel, 22, 08860 Castelldefels, Barcelona
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Acreditacions 
Presentació de les jornades 
a càrrec de Xavier Borràs, membre de la Junta de la Federació dincat  
L'acció concertada en els serveis socials  
José Maria Gimeno, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Saragossa / president 
del Tribunal Administratiu de Contractes públics d’Aragó / director de l’observatori de Contractes 
Públics 
Pausa cafè 
Llei Autonomia Personal 
Com han de ser les entitats transformadores? Taula rodona amb Dolors Torrents i Jose 
Gazulla del Consell Assessor de Persones amb disCapacitat i famílies de dincat 
Dinar 
Model Sociolaboral centrat en la persona 
Juan Recio, gerent d'Asprodes 
miPlan: una transformació centrada en la persona 
Esther Fuentes, psicòloga del servei tècnic de Gorabide (Asociación vizcaína en favor de las 
personas con disCapacidad intelectual); Ricardo Aretxaga, coordinador d'atenció directa de 
centres de dia de Gorabide; Reyes Barranco, persona amb disCapacitat usuària de la 
residència d'Arteagoiti  
El millor del dia 
a càrrec de Julian Bruscantini, comunicador 
Sopar

Acreditacions 
Acte d'inauguració 
Metodologia Suport Actiu (ponència en anglès) 
Professor Kathy Lowe PhD, Service Improvement and Research Lead (Líder del Servei de 
Millora i Recerca) / Mental Health and Learning Disability Service Delivery Unit (Unitat de Salut 
Mental i Discapacitat Intel·lectual) / Abertawe Bro Morgannwg University Health Board (Membre 
del Consell de Salut de la Universitat de Abertawe Bro Morgannwg) 
Pausa cafè amb l'Orquestra "Mosaic de sons" 
Transformació cap a la qualitat de vida (ponència en castellà) 
Berta González, responsable de qualitat de vida de Plena Inclusión 
L'actitud positiva transforma 
Victor Küppers, formador 
Dinar 
Projecte transformació dincat 
Jordi Corominas, coordinador tècnic dincat, Cristina Vall·llosera, tècnica àrea infància i 
joventut dincat, Mariona Torredemer, vocal de la junta infància i joventut 
Experiències de Microtransformacions              
Experiències de Microtransformacions 
Recomanacions per a l’acció: Creences i mites en sexualitat 
Gemma Deulofeu, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parelles 
El millor del dia 
a càrrec de Julian Bruscantini, comunicador 
Sopar i gresca 
a càrrec de Dj. Josepe
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grupdincat

 C/Joan Güell, 90-92 
08028-Barcelona 

93.490.16.88

www.dincat.cat

facebook.com/grupdincat

RESERVA-T’HO A L’AGENDA!

dincat2017
hashtag de les jornades


