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El desplegament de la Llei de Promoció de 

l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència 

(LAPAD) finalitza el 2015. Malgrat el temps que 

encara resta per arribar a aquest termini i els 

progressos dels darrers anys, encara són diversos 

els problemes que amenacen la sostenibilitat dels 

guanys obtinguts i la consecució de noves fites. 

 

Des del CSC, hem considerat que ha arribat el 

moment de respondre a preguntes com:

•  Realment s’han assolit els propòsits que 

es plantejaven el 2006? 

•  Quins han estat els principals obstacles 

que ho han impedit? 

•  Quines estratègies cal seguir en els pro-

pers anys?

Us convidem a participar en una jornada de re-

flexió i debat per contribuir a trobar les respostes

Atenció a 
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Jornada
25 de maig 2010
CosmoCaixa Barcelona

Jornada considerada d’interès per:

Col·laboren:



  9.00 h a 9.30 h 

Acreditació i recollida de material.

  10.00 h 

Benvinguda a càrrec del president del Consorci de Salut 
i Social de Catalunya, Josep Abelló, i del president de la 
Fundació S21, Pere Prat.

Taula 1. Avenços i obstacles en el 

desplegament de la Llei de la Dependència. 

La realitat a Catalunya en el context del 

model espanyol

Modera: 
Arcadi Oliveres, president de l’Associació Justícia i Pau 
de Barcelona.

Participants:
José Antonio Herce, Soci-director d’Economia 
d’Analistas Financieros Internacionales (Afi). Un dels autors 
de l’Informe d’Avaluació de la Llei de la Dependència. 
Ponència: Desplegament de la LAPAD i desequilibris 
financers.

Gregorio Rodríguez Cabrero, Catedràtic de Sociologia 
de la Universidad de Alcalá i membre del grup d’experts que 
ha valorat la LAPAD.  Ponència: Assoliments i reptes de la 
LAPAD els darrers anys: una anàlisi de la situació actual.

Sebastià Sarasa, Professor Titular de Sociologia de 
la Universitat Pompeu Fabra  de Barcelona. Ponència: 
Dependència i benestar a Catalunya i Espanya, posicions 
vers les referències internacionals. 

  11.30 h 

Pausa /cafè.

  12.00 h

Taula 2. Anàlisi de la realitat del desplegament 

de la Llei de Serveis Socials i de la Llei de la 

Dependència a Catalunya

Modera: 
Àngels Nogué, coordinadora de l’Àrea de Benestar Social 
de la Diputació de Barcelona.

Participants:
Toni Rivero, responsable de l’Àrea d’Estudis i Consultoria de 
l’Instutitut de l’Envelliment. Ponència: Avaluació, mecanismes i 
plantejaments del desplegament de la LAPAD a Catalunya.

Isabel Macarulla, responsable de l’Àrea Social de la 
Federació ECOM. Ponència: LAPAD: un pas endavant en 
l’autonomia per a les persones amb discapacitat?
 
Nico Villena, directora de Benestar Social i Ciutadania  
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.  
Ponència: L’administració local davant la Llei de la Depen-
dència, el repte de la governança i la gestió.

Jordi Tudela, director del Programa de promoció de 
l’autonomia personal i l’atenció de les persones amb de-
pendències (PRODEP). Ponència: La LAPAD a Catalunya, 
assoliments i expectatives, un balanç de resultats.

  14.00 h 

Dinar. 

  15.30 h

Comunicacions i casos d’èxit

Modera: 
Manel Valls, director general de la Fundació Sociosanitària 
Manresa i coordinador de la Comissió de Gestió Social del 
CSC.

S’exposaran, en format de comunicació, bones pràctiques 
vinculades a la recerca, gestió i provisió de serveis en ma-
tèria de dependència en els camps següents:

•	 Percepció	ciutadana	dels	nivells	de	qualitat	en	els	
serveis

•	 Equipaments,	infraestructures	i	models	sostenibles	
d’atenció a la dependència

•	 Atenció	al	ciutadà	i	mecanismes	de	cooperació	
entre nivells de serveis

•	 Innovació,	tecnologia	i	atenció	a	la	dependència

Presentació del document “Aportació del CSC al desplega-
ment de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública”.

  17.00 h

Cloenda. 

Balanç i desafiaments futurs de la Llei de la 

Dependència

Intervenen:
Josep Abelló, president del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya.

Carme Capdevila, Consellera d’Acció Social i Ciutadania.
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