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El repte social: protegir les persones
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Presentació
Benvolguts i benvolgudes,
En els darrers 10 anys, la Fundació Tutelar de les Comarques
Gironines ha intervingut en més de 1000 vides de persones
respecte les quals ha assumit alguna institució jurídica de
protecció. Ens agrada pensar que a banda dels canvis positius que haguem pogut introduir en les vides d'aquestes
persones, també hem contribuït a fer més eﬁcaç i complert el
sistema de serveis socials i sanitaris, pel que fa a la protecció
jurídica i social de les persones majors d'edat amb major vulnerabilitat de les comarques gironines.
La nostra feina en aquests 10 anys no s'entendria si no haguéssim trenat una xarxa de cooperació amb els principals agents i
institucions del territori que des de diferents àmbits intervenen en
el suport i l'acompanyament d'aquestes persones.
Des del convenciment que els mecanismes de prevenció de la
vulnerabilitat de les persones poden millorar, vàrem impulsar a
ﬁnals de 2013, en el marc dels actes commemoratius del 10è aniversari, el I Cicle “El repte social: protegir les persones en
situació de vulnerabilitat”, amb diverses sessions temàtiques.
Quines són les diﬁcultats que poden impedir la detecció de
vulnerabilitat amb celeritat? Són clars els circuits i els protocols
d'actuació dels professionals que poden detectar aquestes
situacions? Hi ha consciència sobre la responsabilitat d'actuar, o
tots esperem que ho facin altres? Hi ha una resposta pública
eﬁcaç per prevenir que la vulnerabilitat es materialitzi i esdevingui
patiment? …

Malgrat que el ritme de nous casos que ens arriben (una mitjana
de gairebé 3,6 casos nous per setmana durant el 2013) pugui fer
pensar una altra cosa, perquè una entitat com la nostra intervingui
per atendre les necessitats de qualsevol persona s'han de donar
circumstàncies força extremes: que la persona no tingui la capacitat de gestionar per ella mateixa els seus assumptes i atendre
les seves necessitats; que s'activi un procediment judicial per
protegir-la en el qual s'adopti una resolució en què es consideri
que cal donar-li suport; i que el jutge consideri que no hi ha ningú
en l'entorn de la persona que pugui exercir les funcions tutelars,
explicat de manera molt resumida.
Precisament per això pensem que són molts més els casos en els
quals, sense arribar als extrems esmentats, també es genera vulnerabilitat i, en deﬁnitiva, patiment.
Vàrem convidar a participar en aquest cicle una petita però experta mostra de professionals que treballen a l'entorn de les necessitats de les persones en situació de risc. El cicle ha consistit en
tres tallers, orientats cadascun a un col·lectiu diana: persones
grans, persones amb problemàtica social derivada de malaltia
mental i persones amb discapacitat intel·lectual.
El proper dia 11 d'abril us convidem a assistir a aquesta
Jornada de cloenda del 10è aniversari, durant la qual volem
compartir amb vosaltres els resultats del I Cicle, amb l'objectiu d'avançar en “El repte social: protegir les persones en
situació de vulnerabilitat” que a tots ens ocupa, i amb l'esperança d'ajudar a minimitzar els riscos que moltes persones
pateixen.
Tots hi tenim molt a fer i molta feina per endavant.
Us hi esperem!

Programa
09.00h - 09.30h

Acreditacions
Lliurament de documentació

09.30h - 10.00h

Acte inaugural
Carmela Fortuny, directora general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
Pere Cornellà, president de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines

10.00h -11.00h

Conferència inaugural: “Dignitat, autonomia i benestar de les persones en situació
de vulnerabilitat”
Joan Manuel del Pozo, doctor i professor titular del Departament de Filosoﬁa de la Universitat de
Girona. Director de l'Observatori d'Ètica Aplicada a l'Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària

11.00h -11.30h

Pausa cafè

11.30h -13.30h

Taula rodona: “Envers els nous reptes de la protecció jurídica: mirades
multidisciplinars”
Josep Maria Solé, director de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines
Claudi Camps, director de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària
Miquel Gusart, psicòleg terapeuta familiar i investigador especialitzat en envelliment
Glòria Fàbrega, coordinadora assistencial de Plataforma Educativa
Moderador: Eduard Solé, director de la Fundació Campus Arnau d'Escala

13.30h -14.00h

Conclusions
Josep Maria Solé, director de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines
Cloenda 10è aniversari
Pere Cornellà, president de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines
Jaume Masana, director territorial Catalunya "la Caixa”

Dia i Seu
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