
IX Jornada de Treball Social i Universitat

L’atenció centrada
en la persona

Informació: 
Fundació URV. Oficina de Congressos
Tel.: 977 779 955
congressos@fundacio.urv.cat
wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/treballsocial

Destinataris:
Professors universitaris
Professionals de la intervenció social i educativa
Estudiants de  grau  i  postgrau  de  la  URV,  en  general,  de  la  Facultat de  Ciències Jurídiques, 
en particular, i d’altres universitats.

Direcció i coordinació acadèmica:
Sra. Maria Victòria Forns i Fernández, responsable de l’ensenyament de Treball Social 
Dra. Ramona Torrens i Bonet, professora del grau de Treball Social.

Titulació:
Certificat d’assistència emès per la Fundació URV.

Lloc: 
Aula Magna de la Facultat de Ciències Jurídiques
Av. Catalunya, 35. Tarragona

Durada: 
8 hores

Places: 
150

Inscripció gratuïta. 

Organitzen: 

Amb el suport  de:

WIFI: IXJTSiU
password: urv14DES2017



12:00 h Taula rodona: Pràctiques d’intervenció centrades en la persona.
 “La dignitat de ser persona”, a càrrec del Sr. Albert Briansó, treballador social. Funda-

ció Sanitària Sant Pere Claver. Barcelona.

 “La colla cuidadora: els cuidadors familiars en el centre de les seves vides, dels 
serveis i de la comunitat”, a càrrec del Sr. Xabier Ballesteros Olazabal, treballador 
social, antropòleg i director del Centre de Serveis Socials de l’Antiga Esquerra de 
l’Eixample. Institut Municipal de Serveis Socials, Ajuntament de Barcelona.

 “L’infant com a centre d’intervenció en un recurs residencial”, a càrrec de Ricard 
Fernández Pascual, educador social i director CRAE Fundació Casa Sant Josep. Centre 
Residencial d’Acció Educativa.

  “El treball social. Una mirada des de la intervenció individual, familiar i grupal en l’aten-
ció i recuperació de dones víctimes de violència masclista”, a càrrec de la Sra. Liliana 
Carballo Sardegna, treballadora social. Servei d’intervenció especialitzada Tarragona.

 “Treball social i geriatria, un binomi de futur”, a càrrec de la Sra. Carme Cros Garrido, 
treballadora social, coordinadora de treball social de l'Hospital Sant Joan i treballado-
ra social de la UFISS de Geriatria. Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

 “Posem la mirada amb ganes d’entendre”, a càrrec de la Sra. Arantxa Salvat Besora, 
treballadora social. Servei Integració Família Extensa (SIFE) supracomarcal Baix Camp

 Modera: Dra. Carmina Puig Cruells, professora del grau de Treball Social.

14:00 h Dinar

15:30 h Presentació del projecte d’investigació: “Definició del model d’atenció comunitària 
centrat en la persona”, a càrrec del Sr. Daniel Ortiz i la Sra. Àngela Arce. Institut Cerdà. 
Presenta el Dr. Jordi Tous, Vicerector d’Universitat i Societat.

16:30 h Taula rodona: Pràctiques d’intervenció centrades en la persona.
 “El programa de serveis individualitzats (PSI). Eix de l’empoderament i la integració 

comunitària en les persones diagnosticades de trastorn mental sever (TMS)”, a càrrec 
de la Sra. Yolanda Domingo Calduch i del Sr. Joan Arca Miguez, treballadors socials. 
Pla de Serveis Individualitzat Hospital Universitari Institut Pere Mata.

 “Propostes per atendre la sexualitat i afectivitat de persones amb discapacitat en 
centres residencials”, a càrrec del Sr. Andreu López Carrillo, psicòleg. Comissió de 
Sexoafectivitat de l’Institut Villablanca Serveis Assistencials.

 “El repte de posar la persona en el centre de la nostra atenció residencial”, a càrrec 
del Sr. Toni Guerra Salas, metge, director assistencial STS Grup.

 “Experiència del programa Reconnecta’t”, a càrrec de la Sra. Tamara Ruiz Pascual, 
treballadora social del Pla d’Inclusió i Cohesió Social del Tarragonès. Departament de 
Benestar Social i Família del Consell Comarcal del Tarragonès.

 “Atendre persones, mantenir la particularitat”, a càrrec del Sr. David González Sanz, 
treballador social i col·laborador agència de notícies Reuters

 Modera: Dra. Clàudia Anleu Hernández, professora del grau de Treball Social.
 
18:30 h Cloenda.

El Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, la Facultat de Ciències Jurídi-
ques i la Fundació URV organitzen per al curs acadèmic 2017-18 la IX Jornada de 
Treball Social i Universitat, que tindrà lloc el dijous 14 de desembre de 2017 i 
compta amb el suport del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, de la 
Facultat de Ciències Jurídiques i de la Càtedra d’Inclusió Social de la URV.

L’objectiu del programa formatiu de la Jornada és esdevenir en un espai permanent i 
continuat d’actualització, perfeccionament, reflexió i debat sobre qüestions d’interès 
per al món del treball social i de tots aquells agents que operen en aquest escenari. 

Es tracta d’un espai on el vessant acadèmic i el professional entren en el debat sobre 
les realitats en què treballem, les metodologies que utilitzem i la necessària innovació 
en la intervenció social. 

És una jornada, doncs, destinada especialment al món professional, al món acadèmic 
i als estudiants de grau i postgrau de la URV i d’altres universitats.

Aquesta nova edició es presenta amb el títol “L’atenció centrada en la persona”, i 
respon als canvis socials que han generat noves necessitats i, en conseqüència, nous 
perfils d’usuaris, que han obligat els professionals a revisar els serveis i a posar en el 
centre de l’atenció la persona, per millorar-li la qualitat de vida i el benestar. 

Això suposa donar-li veu, respectar-li la dignitat i fer possible la seva participació 
activa i efectiva des de l’acompliment dels seus drets i deures, és a dir, des de 
l’assumpció de les seves responsabilitats.

Programa

9:00 h Recepció dels assistents.

9:30 h Inauguració.
 Dr. Jordi Tous, Vicerector d’Universitat i Societat, Dr. Antoni Pigrau Solé, degà 

FCJ; Dra. Mabel Gracia Arnaiz, directora del DAFITS, i Sra. Maria Victòria Forns 
i Fernández, responsable del grau de Treball Social.

10:00 h Conferència: “L’acompanyament per a l’exercici de la dignitat de les perso-
nes”.

 Núria Carrera i Comes, treballadora social i expresidenta del Col·legi Oficial de 
Treballadors Socials de Catalunya.

11:30 h Pausa cafè.


