JORNADA “La provisió de suports a les persones amb discapacitat
intel·lectual després de la reforma: aproximació ètica, legal,social i tècnica”

PROGRAMA
DIA: 16 de febrer de 2022
HORARI: De 16:00 a 20:00 hores
16:00 a 16:15: Presentació de la jornada
16:15 a 16:45: Aproximació ètica
16:45 a 17:15: Aproximació jurídica
17:15 a 17:35: Descans
17:35 a 18:05: Aproximació social
18:05 a 18:35: Aproximació tècnica
18:35 a 20:00: Precs i preguntes

L’objectiu es realitzar una aproximació i reflexió de la Reforma realitzada per la Llei 8/2021
per la que es reforma la legislació per a donar suports a les persones amb discapacitat en
l'exercici de la seva capacitat jurídica i el Decret Llei 19/2021, pel qual s'adapta el Codi Civil
de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.

APROXIMACIÓ ÈTICA

En la realització dels suports pels familiars o entitats s'ha de respectar la voluntat de la
persona, els seus interessos I preferències
Ponent: Joan Canimas Brugué. Doctor en filosofia. Expert en ètica aplicada, professor de la
Universitat de Girona i professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya. Membre del
Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, del Comitè d’Ètica i la Bioseguretat de la Recerca de
la Universitat de Girona, entre altres.
APROXIMACIÓ JURÍDICA

Breu anàlisi del que la reforma i el canvi radical de plantejament. Ja no es pot parlar
d'incapacitació ni de modificació de la capacitat sinó de mecanismes legals de provisió de
suports de les persones amb discapacitat
Ponent: Andreu Orofino Ramirez. Advocat. Consultor jurídic en temes de discapacitat. Membrede la
Red de Juristas de Plena Inclusión. Ponent i autor en seminaris i articles sobre la matèria
APROXIMACIÓ SOCIAL

Als expedients judicials s'ha d'ajuntar un informe social i un informe de salut.Informes
socials amb eficàcia pericial que han de fer les entitats en determinats casos.
Ponent: Karmele Antón Diez-Caballero. Treballadora social del Centre Ocupacional Paideia i Centre
Ocupacional Les Corts
APROXIMACIÓ TÈCNICA

Les persones amb DI tenen dificultats de comprensió i d'expressió verbal i, en alguns casos,
els hi és impossible comunicar-se. Recursos observacionals i de comunicació augmentativa.
Ponent: Verònica Rodríguez. Psicòloga General Sanitaria. Tècnica de Ceps Salut en projectes de
discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament.

LLOC:
Sala d’Actes Centre Cívic la Sedeta (Carrer de Sicília, 321, 08025 Barcelona).
https://goo.gl/maps/iQLqFfZhNJUZv7uU8
Inscripció:
Clica l’enllaç per inscriure’t a la jornada:
https://es.surveymonkey.com/r/392WTHZ
I realitza el pagament en el següent compte bancari, posant el teu nom complert i entitat.
IBAN: ES03 0081 0167 4100 0151 7962
Preu de la jornada: 15 euros
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