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US I ABÚS DE LES
INCAPACITACIONS
DATA Dijous, 12 de juny
PRESENTACIÓ
El nombre de persones protegides per persones jurídiques a
partir de l’exercici de càrrecs tutelars per designació judicial s’ha
multiplicat per deu en els darrers deu anys, i aquest creixement
ha estat protagonitzat, en una gran part, per persones amb
malalties mentals greus.
Alguns fenòmens socials que es manifesten en la impossibilitat o
gran dificultat per a què moltes persones rebin un suport adequat
dels seus familiars, als quals tradicionalment se’ls hauria assignat
la tutela, expliquen una part important d’aquest creixement.
Segur. Però estem convençuts que també s’explica per la bona
feina de les entitats tutelars que han sabut utilitzar les eines que
possibilita la legislació reguladora de les tuteles (necessitada
ja d’una actualització profunda) per complementar la tasca -i
a vegades suplir-la- dels serveis socials i sanitaris per ajudar a
moltes persones a millorar la seva situació.
Fa deu anys les principals entitats tutelars catalanes que orienten
la seva tasca a donar suport a les persones amb malalties mentals
varen crear l’associació ENCAIX. Durant aquests deu anys, en
paral·lel a la consolidació del servei social de tuteles a Catalunya,
les entitats d’ENCAIX han crescut en moltes dimensions. Som més
entitats (vàrem començar sis, i actualment som dotze), protegim
moltes més persones (gairebé tres mil), hi treballem molts
més professionals i de perfils més variats (uns 260 de diverses
disciplines socials, jurídiques, del món de la gestió...) que s’han

format aconseguint una gran especialització i, sobretot, hem
crescut en la capacitat de coordinar-nos i establir complicitats
amb la resta d’agents -serveis socials i sanitaris, totes les
administracions, entitats socials, jutjats, familiars, entitats
bancàries...- que poden facilitar la nostra tasca i contribuir a
millorar la vida de les persones que protegim. Durant aquests
deu anys hem acumulat moltes experiències i, modestament,
també un ampli coneixement al voltant de la nostra tasca, que és
molt complexa i de molta responsabilitat, i de la qual no sempre
percebem que es valori adequadament.
Ara, convocant-vos a la II Jornada Tècnica d’ENCAIX volem
compartir i debatre amb vosaltres les nostres inquietuds al
voltant de la protecció jurídica de les persones amb malalties
mentals a través dels serveis de tuteles, preguntant-nos fins i
tot si s’abusa de la incapacitació en alguns casos, i també com
podem millorar la coordinació de tots els implicats per ajudar les
persones en una situació social més complexa. Durant la Jornada,
professionals de totes les entitats d’ENCAIX mostraran les millors
pràctiques que duem a terme arreu del territori de Catalunya.
Esperem que el programa que hem preparat us resulti interessant
i que vulgueu compartir-lo amb nosaltres.
ENTITATS QUE INTEGREN ENCAIX
→ Fundació Intress
→ Fundació Salut i Comunitat
→ Fundació Lar
→ Fundació Germà Tomàs Canet
→ Fundació Lluis Artigues
→ Fundació Viaclara

→ Fundació Malalts Mentals
de Catalunya
→ Fundació Comarques Gironines
→ Fundació Nou Camí
→ Fundació Vella Terra
→ Fundació Pere Mata
→ Fundació Vol

INSCRIPCIÓ GRATUITA
Omplint la butlleta d’inscripció:
https://docs.google.com/forms/d/1Lk4-5SzCRtZeKmF0belwzg3wSsa7M_9wALTDxwKpV4/viewform?usp=mail_form_link

PROGRAMA
9:OO

RECEPCIÓ I ACREDITACIÓ

9:3O

INAUGURACIÓ

Josep Maria Solé, President d’Encaix
Neus Munté, Consellera Benestar Social

9:45

BALANÇ DE LA SITUACIÓ ACTUAL
DE L’ACCIÓ TUTELAR

Moderadora: Victoria Monell
Josep Maria Solé, President d’Encaix

1O:45

COMUNICACIONS

Moderadora: Ester Padró

11:45

PAUSA

12:15

TAULA RODONA 1:
US I ABÚS DE LES INCAPACITACIONS

13:3O

PAUSA DINAR

14:3O

COMUNICACIONS

Moderadora: Mercedes Montoy

15:3O

PRESENTACIÓ DE L’OBSERVATORI
D’ÈTICA APLICADA A LA
INTERVENCIÓ SOCIAL

Moderadora: Anna Maria Prats
Joan Manel del Pozo, 		
Director de l’Observatori d’Ètica

16:15

TAULA RODONA 2:
GESTIÓ TUTELAR DE CASOS
COMPLEXES AMB MALALTIA MENTAL

Moderador: Francisco Villegas
Enric Cardús, Fundació Pere Mata
Cristina Molina, Directora del PDSMiA
Maria Àngels Betriu, Coordinadora
en matèria de tuteles ICASS

17:3O

CLOENDA

Silvia Baliño, Vicepresidenta d’Encaix
Jordi Baiget, Pla interdepartamental

Casa del Mar c/Albareda 1, Barcelona
Metro: Paral·lel Línia 3

Moderadora: Andrea Valls
Pepa Picas, Fundació Lluis Artigues
Victor Alegret, Fiscal Servei d’atenció a
persones discapacitades i tuteles de Barcelona
Teia Fàbrega, Directora del Consorci
de Serveis Socials de la Garrotxa

Organitza:

DRASSANES

PARAL·LEL

Amb el suport de:

