
 
 

7 d’octubre de 2022
de 9 a 14 h
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta
(Sala d’actes)
Pl. Carmen Laforet, 11

Jornada
SOLEDAT NO VOLGUDA 
DE LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT



PROGRAMA
9-9.30 h 
Recepció de les persones assistents i 
lliurament de documentació 

9.30-9.40 h
Benvinguda i presentació d’objectius 
Ponent: Joan Ramon Riera, regidor d’Infància, 
Joventut, Persones Grans i Persones amb 
Discapacitat  

9.45-10.15 h
Conferència inaugural: “Soledat”
Ponent: Manel Cruz, catedràtic de Filosofia i 
expresident del Senat

10.20-10.40 h
Presentació de l’Estratègia municipal 
contra la soledat no volguda 
Ponent: Joan Ramon Riera, regidor d’Infància, 
Joventut, Persones Grans i Persones amb 
Discapacitat  

10.45-11.15 h 
Presentació de l’estudi sobre la soledat i les 
persones amb discapacitat de la UOC
Ponents: Manuel Armayones, codirector de la 
Càtedra COCEMFE-UOC per l’Autonomia Personal 
i Salut Digital, i Sergi Morera, cap de Planificació i 
Avaluació de l’IMPD

11.20-11.50 h 
Pausa cafè



11.55-12.25 h 
Presentació de l’estudi Persones amb 
discapacitat visual
Ponent: Carmen Jiménez Cruz, assessora de la 
Direcció Tècnica de Benestar Social, Prestació 
i Voluntariat, a la Direcció General de l’ONCE, i 
treballadora social de la Delegació Territorial de 
Madrid

12.30-13.40 h
Taula rodona 
“La col·laboració publicoprivada davant 
del repte de la lluita contra la soledat no 
volguda” 
Moderadora: Elisenda Roca, periodista 
Participants:
• Jordi Tudela, gerent de l’IMPD
• Rosana López, treballadora social de l’ONCE 

Catalunya 
• Albert R. Casella, president de FESOCA 
• Paula Quirante, coordinadora del Servei d’Atenció 

a les Persones amb Sordesa i Famílies de l’ACAPPS 
• Jordi Corominas, director tècnic de DINCAT
• Elisabet Vergés, responsable de Sensibilització, 

Lleure i Esport d’ECOM 
• David Camps, director de Comunicació de la 

Fundació Integralia DKV 
Fila zero amb representants d’entitats de la ciutat i 
del districte

13.45 h
Cloenda
Xavier Marcé, regidor del Districte de Nou Barris 



Sala equipada amb bucle magnètic per a 
persones amb problemes d’audició

Servei d’interpretació amb llengua de signes 
prèvia demanda, enviant un correu
a l’adreça spitnb@bcn.cat fins a dos dies 
laborables abans de la sessió

Sala accessible per a persones amb mobilitat 
reduïda
Espai reservat per a cadires de rodes

Per a més informació i inscripcions, cliqueu aquí

https://form.jotform.com/222503818378359

