
 

 

La Fundació Agrupació y la Fundació Pere Tarrés 
organizan una jornada sobre modelos 

 y tendencias en el cuidado de les personas 
mayores 

 
• Políticos, entidades y expertos analizarán cómo debe ser la ética en el 

cuidado y cómo debe adaptarse teniendo en cuenta la persona y las 
experiències y modelos existentes 

 
 

19 de març de 2018. El proper dimarts 20 de març, de 9.00h a 14.00h, tindrà lloc a La 
Sala de l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona la jornada “Models i tendències 
en la cura a les persones grans”, organitzada per la Fundació Agrupació i la Fundació 
Pere Tarrés per reflexionar sobre quins són els models de cura actuals i si aquests 
s’adeqüen a les necessitats futures de les persones grans. 
 
Els canvis demogràfics i l’augment de l’esperança de vida ha fet créixer de forma 
exponencial el nombre de persones que necessiten cura, així com la complexitat del que 
suposa en els diferents entorns: familiar, social, econòmic, ètic... Tot això tenint el 
compte que el context actual demana que la persona sigui cada cop més protagonista 
de la seva vida. Conèixer la realitat existent, esbossar quin hauria de ser el model futur 
i analitzar la solvència de l’actual sistema de protecció social a la dependència són els 
objectius de la jornada.  
 
Durant la jornada intervindran Josep Muñoz, gerent de l’Àrea de Benestar Social de la 
Diputació de Barcelona; Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés; 
i Miquel Vilardell, patró de la Fundació Agrupació. 
 
Jornada “Models i tendències en la cura a les persones grans” 
 
Data: dimarts 20 de març de 2018 
Lloc: La Sala de l’Espai Francesca Bonnemaison (Carrer de Sant Pere Més Baix, 7. 
Barcelona)  
Organitza: Fundació Agrupació i Fundació Pere Tarrés 
Hora: de 9h a 14h  
 
 
Programa: 

9.00 h: Acreditacions i lliurament de documentació. 
9.30 h: Inauguració. 

Josep Muñoz, gerent de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona. 
Sr. Josep Oriol Pujol i Humet, director general de la Fundació Pere 
Tarrés. 
Sra. Miquel Vilardell, patró de la Fundació Agrupació. 

 
10.00 h: Conferència inaugural: “L’ètica del tenir cura: el repte de la transformació 
de l’atenció”. 
Dra. Begoña Roman. Professora de la Facultat de Filosofia de la UB. Presidenta 
del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya. Patrona de la Fundació Pere 
Tarrés. 



 

 
11 h: Pausa – cafè. 

 
11.30 h: Taula rodona: Experiències i models en la cura a les persones. 

Sr. Josep Maria Ricart. Membre de l’Àrea de Coordinació Sènior de 
Sostre Cívic. 
Sra. Mariona Rustullet. Directora Tècnica i d’Operacions de Sumar, 
Serveis Públics d’Acció Social. 
Sra. Carmen Borreguero. Tècnica de Gent Gran del Districte d’Horta-
Guinardó. Ajuntament de Barcelona. 
Sr. Josep de Martí. Jurista i gerontòleg. Director de Inforesidencias.com 
Dr. Antoni Salvà. Director de Fundació Salut i Envelliment  
Modera: Sr. Rafael Ruiz de Gauna. Director de Relacions Institucionals, 
Formació i Consultoria de la Fundació Pere Tarrés. 

 
13 h Conferència de clausura: Sostenibilitat i solvència del sistema de protecció 
social a la dependència. 

Dr. Guillem López-Casasnovas. Catedràtic d’Economia de la Universitat 
Pompeu Fabra. Director del Centre de Recerca en Economia i Salut – 
UPF 
Modera: Sra. Imma Playà. Directora Fundació Agrupació 

 
 14 h. Cloenda. 

 
                                                                                                                                
 
Per a més informació:  
Fundació Agrupació, Anna Serra, 93 482 67 01, anna.serrapallas@gacm.es   
Fundació Pere Tarrés, Nati Pareja, 93 430 16 06 premsa@peretarres.org  
                                                                                                                                
La Fundació Agrupació va néixer l’any 1993 per tal de canalitzar l’acció social 
d’Agrupació i convertir en fets la seva sensibilitat i implicació amb els seus 300.000 socis 
assegurats i amb tota la societat, especialment amb la gent gran, infància i joventut i les 
persones discapacitades. 
La prevenció és l’eix troncal de la Fundació Agrupació, que fomenta hàbits saludables 
per tal d’evitar, retardar o pal·liar situacions de dependència física o psíquica i buscar al 
màxim l’autonomia personal. D’aquesta manera, la Fundació treballa sobre 
l’alimentació, l’activitat física i mental o les relacions socials. A més, promou la formació 
a través de la realització de cursos i activitats formatives, a la vegada que dóna suport 
a projectes de recerca i d’investigació sobre els col·lectius amb què treballa. 
 
La Fundació Pere Tarrés és una entitat no lucrativa d'acció social i educativa amb la 
finalitat de promoure l'educació en el lleure d’infants i joves.   Amb el temps, la seva 
acció s’ha ampliat  a altres àmbits de l’acció social com ara la formació, la recerca i la 
gestió en el Tercer Sector. La tasca social de la Fundació Pere Tarrés està avalada per 
50 anys d’experiència, pels més de 400.000 beneficiaris i beneficiàries que cada any 
participen als diferents projectes i serveis i per l’acreditació de la Fundación Lealtad, 
prestigiosa institució que cada any analitza la gestió i bones pràctiques de les ONG i 
ONL més importants de l'Estat Espanyol. L’any 2016 ha rebut la Creu de Sant Jordi que 
li ha concedit la Generalitat de Catalunya. 
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