
 
 

 

 

NOTA DE PREMSA 

La Unió i Dincat sumen forces amb 
l’objectiu de millorar l’atenció a les 

persones amb discapacitat intel·lectual i 

les seves famílies 

Barcelona, 8 d’octubre de 2020-. Dincat, representant del col·lectiu de la 

discapacitat intel·lectual a Catalunya, i La Unió Catalana d’Hospitals, associació 
d’entitats sanitàries i socials, han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu 

de compartir coneixements i establir sinèrgies entre els diferents operadors tant de 
l’àmbit sanitari com de l’àmbit social per tal de millorar i dignificar l’atenció a les 

persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Manuel Palou, President 

de Dincat, i Enric Mangas, president de La Unió, ha estat els encarregats de signar el 

conveni.  

Aquest acord, que neix a partir de l’experiència i aprenentatges que ha significat la 

pandèmia de la Covid-19,  suposa el punt de partida per desenvolupar un marc de 

treball conjunt per a la dignificació del sector, la sostenibilitat de les empreses i 

entitats que el conformen, així com per millorar  el suport sanitari a centres 

residencials, facilitant el  el treball en xarxa dels diferents operadors en cada territori.  

L’acord posa especial èmfasi en la importància de compartir recursos a través de 

sessions tècniques o formacions, així com de millorar el model d’atenció establint 
estratègies preventives i de promoció de l’autonomia personal des d’una integració 

efectiva dels serveis sanitaris i socials, des del respecte a la diversitat, i des del 

compromís social de les entitats. Millorar el finançament del sector per dignificar-lo, 
promoure projectes de partenariat i compartir coneixement i bones pràctiques, són, 

entre d’altres objectius d’aquest acord de col·laboració. 

Dincat, representant del col·lectiu de la discapacitat intel·lectual de Catalunya. La 
seva missió és vetllar per la defensa i l’exercici ple dels drets i la promoció de la 

qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies. 

La Unió Catalana d’Hospitals és una associació d’entitats sanitàries i socials, referent 

en la transformació del sistema, per a millora de la salut i de la qualitat de vida de 

les persones. 
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