Organitzen:

’

Casal del Metge
Via Laietana, 31

Eurecat - Sala Innova
Nova seu: C/ Bilbao, 72
08005 Barcelona

08003 Barcelona

- ’
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, Alzheimer Catalunya i el Centre de Vida Independent organitzen aquesta jornada amb
l'objectiu de donar a conèixer experiències de treball conjuntes en l'ús de tecnologia per millorar l'autonomia de la persona a través d'eines
professionals i d'ajuda a la presa de decisions. A partir d'aquest aprenentatge s'obren noves línies de treball sobre com la societat veu el
futur i quins reptes es plantegen respecte a l'aplicació de tecnologia d'ajuda en l'àmbit social.

09:00h

Registre d’assistents

09:30h

Benvinguda i inauguració de la jornada

’
Administracions i organismes públics
Serveis Domiciliaris: SAD, Teleassistència...
Professionals dels serveis socials i sanitaris
Entitats i col·lectius del tercer sector i /o dependents
Professionals i investigadors de l’entorn envelliment
i atenció centrada en la persona
• Empreses del sector
•
•
•
•
•

Dra. Asunción Torrents, Presidenta de l'Associació per la Vida Independent
(AVI)

09:45h

Dr. Felip Miralles, director de la Unitat d’eHealth d’Eurecat

10:30h
-

la cura de les persones en base als seus desitjos,
en què s'exposaran algunes experiències de persones que
viuen a la seva llar, realitzades a partir de la col·laboració

11:30h Pausa – Cafè
12:00h

podrem veure solucions reals del que la tecnologia ens

[Intervenen en el debat]
Dr. Francesc Torralba, Professor Catedràtic de Filosofia de la Universitat Ramon
Llull
Dr. Ulises Cortés, Professor Catedràtic de Computació i Sistemes, Universitat
Politècnica de Catalunya
Dr. Xavier Roigé, Professor titular d‘Antropologia Social a la Universitat de
Barcelona

ofereix. En base a necessitats de cura no resoltes,
l’aplicació de tecnologia permet personalitzar l'assistència
i ajudar en el procés de presa de decisions en un ampli
ventall de situacions.

en compte el canvi estructural i organitzatiu que comporta
pel cuidador, per l’entitat, així com altres aspectes ètics i

Debat: Innovació, ètica i qualitat de vida. Reptes de futur
[Modera]
Sra. Eulàlia Cucurella, Presidenta d'Alzheimer Catalunya

de les tres entitats organitzadores. D'aquesta manera

En incorporar tecnologia a l'àmbit social és important tenir

Adaptació tecnològica a realitats concretes. Una experiència
d’acompanyament a través d’ekauri

Sra. Sandra Millet, Gerent del Centre de Vida Independent (CVI)
Sr. Enrique de la Vega, Product Manager de la Unitat de Valorització d’Eurecat
Sra. Paqui Gómez, Direcció Àrea Ajudar i Protegir de Alzheimer Catalunya

A partir de l'anàlisi de la innovació social i els avenços en
preferències i voluntats, es desenvolupa aquesta jornada

Ponència Inaugural: Progrés tecnològic i innovació per a
l’autonomia i la cura de la persona

13:00h

Conclusions de la Jornada

13:15h

Fi de la Jornada

culturals que afecten a la persona i la societat. D'aquesta
manera es pot afrontar la transformació digital en els
serveis de cura des d'una perspectiva global que permeti

Col·laboren:

millorar l'autonomia i qualitat de vida de la persona.

Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya
www.eurecat.org
Contacte - Eurecat Events:
Tel: 932 381 400 events@eurecat.org

Eurecat és membre:

