
Assistència personal oAssistència personal o  
persona de suportpersona de suport 

Una necessitat per millorar l’autodeterminació, 
l’autonomia i la qualitat de vida  

21 de novembre de 201921 de novembre de 2019  

De 17 hs a 21 hs en Ateneu L'Harmonia 
Carrer de Sant Adrià, 20, Barcelona 

Inscripció Gratuïta  

Organitza Grup de treball de Psicologia 

i Discapacitat de la  Secció de la 

Psicologia de la Intervenció Social  

La sala és accessible a cadires de rodes   

L'acte podrà ser interpretat en llengua de signes en funció de la 

demanda. Si es requereix aquest servei per poder seguir la 

jornada enviar un email a:  jornadaassistenciapersonal@copc.cat  

Sala equipada amb sistema de bucle d'inducció magnètica 

Tan sols necessitem una mà per a 

poder volar per nosaltres mateixos 

JornadaJornada 

Més informació i inscripcions a:  

http://bit.ly/jJornadaAssistenciaPersonal 

mailto:jornadaassistenciapersonal@copc.cat


L'assistència personal, o personal de suport, és un recurs necessari 

i vital perquè les persones amb diversitat funcional siguin ciutadans 

de ple dret, en condicions igualitàries de llibertat i de control d'un 

mateix i de la seva vida. 

En dues taules rodones farem valdre la necessitat, definició i 

funcions d'aquests perfils per al desenvolupament de 

l'autodeterminació, l'autonomia i la millora de la qualitat de vida 

de les persones amb diversitat funcional. 

 

Els objectius de l’activitat són: 

• Reflexionar envers la igualtat d'oportunitats i drets que s'han 

de salvaguardar per a les persones amb diversitat funcional. 

• Ressaltar la funció i el perfil de l'assistent personal/persona de 

suport per al desenvolupament lliure i autònom de qualsevol, 

independentment de graus i tipologies de diversitat funcional. 

• Conèixer diferents experiències d’implementació d’aquest 

servei i perfils especialitzats. 

• Reflexionar sobre les implicacions psicosocials que comporta 

l'aplicació de polítiques i accions des de les administracions al 

col·lectiu amb diversitat funcional. 

PROGRAMA  

17-17’15 h. Inauguració 

• Mònica Algueró. Presidenta de la Secció Psicologia de la Intervenció Social del 

COPC. 

• Margarida Saiz. Cap del Departament de Serveis de Vida independent de 

l‘institut Municipal de Persones amb Discapacitat . 

• Eduardo Brignani. Psicòleg i coordinador del GT Psicologia i Discapacitat del 

COPC 

17’15-18’30 h. Taula rodona: El dret enfront la necessitat  

Modera: Maite Villalón, Psicòloga, i membre GT Psicologia i Discapacitat del COPC   

• Una habitació pròpia, Joan Canimas. Doctor en filosofia. Màster en bioètica i 

dret. Professor d’ètica aplicada a la Universitat de Girona  

• L’assistent personal com a institució de protecció jurídica de les persones, 

Andreu Orofino, Advocat i Consultor jurídic en temes de discapacitat 

• Factors psicosocials de la diversitat assistencial, Vanessa Fuentes. Psicòloga, 

integradora, formadora i tecnopedagoga, membre GT Psicologia i Discapacitat 

del COPC   

18’30-18’45 h. Descans 

18’45-20’30 h. Taula rodona:  Context actual de l’assistencia personal o persona de 

suport: com es pot millorar? 

Modera: Felipe Yagüe, Psicòleg, i membre GT Psicologia i Discapacitat del COPC   

• Maria Jose Moya. Responsable de l’Àrea d'Autonomia Personal i la Vida 

Independent de la Federació ECOM 

• Anna Minguella. Associació Catalana Síndrome X Fràgil 

• Xavier Capdevila. Psicòleg d’ASOCECAT i membre del GT Psicologia i 

Discapacitat del COPC   

•  Lucia Melchor. Mestra psicopedagoga. Membre de l'equip de mestres 

itinerants del CREDV-CRE ONCE Barcelona  

20:30 h. Clausura de la Jornada 


