17 d’octubre 2017

L'Excel·lència en Centres Geriàtrics

Jornada 17/10/2017
Model d'atenció AICP (Atenció Integral Centrada en la Persona) i Model
Excel·lència en Gestió EFQM (European Foundation for Quality Management)

Des de la Fundació IBAM—
Residència Mont Blanc us presentem la jornada que organitzem el 17 d’octubre de 2017 sobre l’EXCEL·LÈNCIA en CENTRES GERIÀTRICS.
En especial, aquesta jornada es
dedicarà a dos models de qualitat. Per una banda el model de
qualitat
en
l’atenció
AICP (Atenció Integral Centrada en la Persona) i, per altra
banda, el model d’Excel·lencia
en Gestió EFQM (European
Foundation for Quality Management).
Certament, els dos models són
singulars i es poden implementar autònomament, però també
podrem veure si la implementació coordinada d’ambdós pot
produir sinèrgies. I la pretensió
d’aquesta jornada és aprofundir
en els dos models acompanyats
per ponents amb contrastada
experiència.
Us hi esperem!
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Programa
09:00 a 09:15

Lliurament de credencials

09:15 a 09:30

Acte de inauguració

09:30 a 10:30

El model AICP aplicat al Servei d’Atenció Domiciliària.
Sra. Pilar Rodríguez.

10:30 a 11:00

Accessibilitat i disseny universal en centres assistencials.
Sra. Alicia Vila.

11:00 a 11:30

Coffee Break

11:30 a 12:00

Models de qualitat en la gestió de centres assistencials.
Sra. Olga Castro.

12:00 a 12:45

Implementació coordinada dels models ACP i EFQM.
Sra. Montserrat Soler, Sr. Joan M. Estany.

12:45 a 13:30

Els Valors de l’Excel·lència: bases de les organitzacions.
Sr. Miquel Romero i Grané.

13:30 a 14:30

Networking / Dinar

14:30 a 15:15

L’element humà com element crític del canvi en el model ACP.
Dr. Jordi Roca.

15:15 a 16:00

La relació entre el món acadèmic i el món assistencial. Aportacions a l’ex
cel.lència.
Sra. Carlota Riera

16:00 a 16:45

Taula Rodona amb la participació de tots els ponents (que respondran les pregun tes dels assistents).

16:45 a 17:00

Acte de Cloenda
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Ponents
Pilar Rodríguez. Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació, diplomada en Gerontologia Social i
experta en investigació social i planificació. Ha estat Directora de programes del Plan Gerontológico
Nacional, Cap d’Estudis del IMSERSO, membre de la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG), Directora General d’Atenció a Persones Grans i Discapacitat del Govern del Principat d’Astúries, Consellera de Benestar Social d’aquesta mateixa Comunitat Autònoma
i Directora General del IMSERSO. És presidenta de la Fundación Pilares i Directora i professora del
Màster d’Atenció Integral Centrada en la Persona de la Uvic-Universitat Central de Catalunya.

Alicia Vila Soler. Arquitecta per la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Té anys
d’experiència en diferents estudis, desenvolupant projectes de centres sanitaris i sociosanitaris,
centres culturals, escoles, urbanització de places i carrers i equipaments per a l’Administració. Ha
treballat en diferents aspectes de la rehabilitació i restauració del patrimoni. És la responsable de la
remodelació de la Residència Mont Blanc de Manresa, en especial Accesibilitat i disseny de les Unitats de Convivència.

Olga Castro. Llicenciada en Ciències Físiques. Postgraduat en Gestió de Qualitat a Organitzacions.
Auditora reconeguda ISO 9001(IRCA i CERPER). Llicenciataria en formació per al model EFQM, a
més de ser Avaluadora Acreditada i Validadora de Plans de Millora (+200). Auditora en Cap i Experta en la Norma ONG Qualitat. Formació complementaria en Avaluació de Polítiques Públiques, Responsabilitat Social (ISO 26000), Continuïtat de negocio (ISO 22301), Gestió ambiental (ISO 14001 i
EMAS). Àmplia experiència professional en processos de formació/implantació (qualitat, mediambiental, Q ICTE, Normes UNE, Bones Pràctiques) així com en formació (Gestió de processos, Gestió
de Qualitat, Auditories internes). Àmplia experiència en el Tercer Sector. És Coordinadora de Consultoria i Formació i Responsable de Concursos Públics d’Intress.

Montserrat Soler. Diplomada en infermeria. Postgrau en Direcció de Residències Geriàtriques.
Especialista en Infermeria Geriàtrica. Màster en Atenció Integral i Centrada en la Persona. Ha estat directora de les residències municipals de Manresa i responsable de la implementació de la
unitat de demències a l’hospital Sant Andreu de Manresa. És Directora de la Residència Mont
Blanc. Vocal de FEATE (Federació d’Entitats d’Ajuda a la Tercera Edat).
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Ponents

Joan M. Estany. Llicenciatures en Dret, en Ciències Polítiques i de l’Administració, en Ciències del
Treball i en Humanitats, Postgrau en Administració Concursal. Màster universitari de la Societat de
la Informació i el Coneixement. Amb experiència com a programador i analista de sistemes, professional en entitat financera i advocat especialista en dret fiscal i concursal. President del Patronat de
la Fundació IBAM. Vocal de FEATE (Federació d’Entitats d’Ajuda a la Tercera Edat). Vocal de Gest!
Associació de Professionals al Servei del Territori.

Miquel Romero i Grané. Enginyer agrònom per la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), PDG
per IESE Business School i avaluador acreditat per EFQM (European Foundation for Quality Management). Ha ampliat la seva formació en diferents escoles de negocis a Espanya, França i Itàlia (IESE,
ESSEC, EADA…). Ha desenvolupat la seva carrera professional com a directiu en empreses multinacionals i nacionals del sector TIC. Des de l’any 2012 dirigeix l’activitat del Club Excel·lència en Gestió a
Catalunya, juntament amb la gestió a nivell nacional de Socis i Coneixement.

Jordi Roca. Professional amb intensa experiència en la direcció i gestió de serveis sanitaris i socials.
Com a metge oncòleg inicialment i de cures pal·liatives més endavant va iniciar un canvi gradual
cap a la gestió de serveis sanitaris i socials com a director gerent de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, amb formació addicional en aquest àmbit. Durant aquest període ha pogut iniciar i
consolidar projectes innovadors en l’àmbit social, com ara una plataforma de serveis, i en processos d’integració sanitaris i sanitaris i socials. Des de 2010 director gerent de la Fundació Assistencial d’Osona (FADO). Ha participat com assessor de l’administració sanitària i social en diversos consells assessors d’ambdós Departaments.

Carlota Riera. Doctora en Psicologia Social per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en
e-learning. Des del 2008 i fins al seu nomenament com a directora de l’Escola Universitària de
Ciències de la Salut, va ocupar la direcció de l’Escola de Formació Contínua de la mateixa Fundació
Universitària del Bages. Anteriorment, havia estat responsable del Departament de Nous Programes Formatius de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i tutora dels Estudis de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya. Riera també té experiència en docència
universitària en les àrees de gestió de recursos humans i habilitats directives, de detecció de necessitats de formació, d’e-learning i d’educació per a la salut. Ha estat tècnica de projectes de
promoció de la salut en diferents entitats, entre les quals destaca l’Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona, i ha participat en diferents projectes educatius tant de base nacional com internacional.
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Lloc:
Manresa a la Sala d’actes de la FUB-2 (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya), Avda. de les Bases de Manresa 1.

Organitza: Fundació IBAM— Residència Mont Blanc

Patrocinen:

Col·laboren:

