JORNADA:
AL TOMBAR DE LA CRISI:
OCUPACIÓ, DISCAPACITAT I
MALALTIA MENTAL

Dimarts, 1 de desembre de 2009
Can Massallera
c/ Mallorca, 30
Sant Boi de Llobregat
SESSIÓ DE TREBALL I DEBAT
PER A PROFESSIONAL DE
PROGRAMES I SERVEIS DE
SUPORT A LA INSERCIÓ
LABORAL

Divendres, 4 de desembre de 2009
Casa del Mar
c/ Albareda, 9
Barcelona
En el marc del
PROGRAMA D’AJUTS A LA
PROMOCIÓ DE NOUS
VALORS, DIFUSIÓ,
INNOVACIÓ RESPECTE DELS
PROGRAMES LABORALS PER
A LA DIVERSITAT

TRENCANT MOTLLOS 2009

TRENCANT MOTLLOS’09

Al tombar de la crisi:Ocupació i Discapacitat
PROGRAMA

Can Massallera c/ Mallorca, 30 Sant Boi de Llobregat

1 DESEMBRE 2009 : P R O
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R
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09:00 Inscripció i recollida de materials
09.30 Inauguració.
• Honorable Sra. Mar Serna, Consellera de Treball. GENERALITAT DE CATALUNYA
• Ilustríssim Sr. Jaume Bosch , Alcalde de Sant Boi de Llobregat
• Sr. Jaume Lanaspa, Director Executiu de l’Obra Social Fundació “la Caixa”
• Sra. Maria José Vázquez, Presidenta de la Confederació ECOM Catalunya
10.00 Resum de les actuacions de la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball en el marc de
l’Estratègia d’Inserció Laboral per a Persones amb Discapacitat i malaltia mental a Catalunya 2008-2010
A càrrec de Sara Berbel, Directora General de la DGIOT, Departament de Treball
10:30 Ponència “Les crisis com a oportunitat de creixement”
A càrrec de Jordi Pigem Doctor en Filosofía per la Universitat de Barcelona. Ha estat professor i coordinador de
l‘Àrea de Filosofia del Masters in Holistic Science del Schumacher College en Dartington (Universitat de
Plymouth, Inglaterra) i ponent a les Universitats de Columbia y Oxford.
11:30 Pausa / cafè
12:00 Taula rodona “Nous temps, vells reptes: aportacions per continuar avançant”
o
o
o
13:30

Treball amb Suport: el Model Català (Glòria Canals, ACTAS)
Comunicació i ocupació, el repte de la inserció de les persones sordes (Susanna Díaz, ACAPPS)
Trencant l’estigma de la Malaltia Mental (Ricard Ruiz Garzón, periodista, autor del llibre “Las Voces del
Laberinto – Historias reales sobre esquizofrenia”)

Ponència “Guia de Clàusules Socials”
A càrrec d’Àngels Guiteras, Presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

14:30 Pausa per a dinar
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16:30 Taula de Debat “Estratègies de suport”
Moderat per Esther Romero, periodista
Participants:
Bolc 1 “Serveis Públics d’Ocupació”
Mireia Ràfols, Directora de la Xarxa d’Oficines de Treball de la Generalitat, Servei
d’Ocupació de Catalunya
Antoni Traveria1, Gerent de CORESSA, SA Municipal, Sant Boi de LLobregat
Bolc 2 “Organitzacions Empresarials”
Ramon Vila, Director de la Fundació PIMEC Acció Social
Lluís Font, director de Serveis de RRHH de CECOT
Bloc 3 “Sindicats”
Assun Franquesa, Secretària d’Integració Social , CCOO Catalunya
Eva Granados, vicesecretària general , UGT Catalunya
Bolc 4 “Entitats Socials”
Francesc Pérez, president de COCARMI
Pilar Yagüe, Fundació Privada TRINIJOVE - Coordinadora territorial de Barcelona Ciutat del
programa INCORPORA
Temes i desenvolupament del debat:
1.

La situació actual
a. En pantalla: reportatge (3 min) “la destrucció de l’ocupació”
b. Preguntes de la moderadora: què està passant ara? Estem sortint de la crisi? Cal esperar una
millora ràpida o encara venen temps dolents?
c. Intervencions dels blocs

2.

Persones amb discapacitat i malaltia mental: un col·lectiu fràgil?
a. En pantalla: reportatge (3 min) “imatges de persones amb diferents discapacitats– veu en off: qui
són?, perquè són fràgils? com estan notant la crisi?”
b. Pregunta de la moderadora: Perquè els afecta més i pitjor la situació actual de crisi?
c. Intervencions dels bolcs

3.

Actituds
a. En pantalla: reportatge (3 min) “testimonis de diferents situacions de dificultats en el tracte amb
companys o de discriminació”
b. Pregunta de la moderadora: De què ens defensem les majories?
c. Intervencions dels blocs

4.

Actuar!
a. En pantalla: reportatge (3 min) “Empreses col·laboradores”
b. Pregunta del moderador: Per on continuem treballant? Hi ha noves iniciatives? Quina és la visió
del futur a mig i llarg termini
c. Intervencions dels blocs

5.

Participació del públic

19:00 CLOENDA
Emília Pallàs, Subdirectora de Politiques Laborals per a la Diversitat, Departament de Treball
Lluïsa Moret, Regidora de Serveis Socials. Ajuntament S Boi de Llobregat
1

Els i les participants en verd estaven per confirmar en el moment de tancar el programa
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Casa del Mar c/ Albareda, 9 Barcelona

4 DESEMBRE 2009 :
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Espai de relació, intercanvi, aprenentatge i cooperació ofert als professionals de diferents dispositius,
programes servies, públics i privats, de suport a la inserció laboral, especialment els dedicats a col·lectius que
presenten majors dificultats.
09:00 Recepció de participants
09.15

Taula d’aportacions : “Empreses”.
Participants:
Josefina Mendez, Empresa ASISTENCIAL DOMUS
Anna Lopez , Empresa ARA VINC

10.00 Grups de treball : “Suports complementaris a la Inserció Laboral de persones amb discapacitat i malaltia
mental”
•
•
•
•

Serveis de suport a la inserció a l’empresa ordinària: Coordinació amb serveis d’Educació
Serveis de suport a la inserció a l’empresa ordinària: Coordinació amb Serveis Socials
Serveis de suport a la inserció a l’empresa ordinària: Coordinació amb Serveis de Salut
Serveis de suport a la inserció a l’empresa ordinària: Coordinació amb CET

11:30 Pausa / cafè
12.00 Posada en comú dels Grups de treball i Debat
13:00 Ponència : “Polítiques de suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat i malaltia mental”
A càrrec de Núria Pàmies, cap del Servei de Programes per a la Diversitat. Departament de Treball
14.00 Cloenda
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TRENCANT MOTLLOS’09 té dues polaritats clares a) la crisi (com no!) de la que, en un exercici d’optimisme, ens hem col·locat en
“al tombar” de l’últim revolt i b) la reorganització que, liderada per la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball (DGIOT)
i recolzada per les entitats socials que representen els diferents col·lectius de persones amb discapacitat i malaltia mental, ens està
portant cap a nous models, dissenys i propostes de treball, en els diferents dispositius que actualment generen oportunitats
d’ocupació per a persones amb discapacitat i malaltia mental (SIL, TaS, OTL, CET) de manera cada cop més cohesionada en el
territori i complementada amb els serveis d’Educació (IES i EAPS), Serveis Socials, de Promoció Econòmica Local (SMO) i el Servei
Públic d’Ocupació (SOC-OTG). El tractament d’aquests dos temes es fa en un format que conjuga ponències i taules rodones amb
contribucions enregistrades per a introduir cada tema i el debat dels assistents.
} Destinataris
•

Professionals i gestors de Serveis d’Integració Laboral i altres programes i dispositius per a la inserció de persones amb
discapacitat i altres col·lectius amb especial dificultats d’inserció
Moviment associatiu del sector de la discapacitat i malaltia mental
Persones amb discapacitat i malaltia mental en actiu i en situació d’atur
Empreses i organitzacions patronals
Sindicats
Col·legis professionals

•
•
•
•
•

La inscripció es farà de manera separada, podent triar assistir a un o als dos actes. La inscripció és
gratuïta i tindrà el límit de l’aforament de les sales (400 a Can Massallera i 200 a la Casa del Mar) per la qual cosa es demana
responsabilitat i compromís a l’hora d’inscriure’s.
} Acte accessible
Els espais on tindran lloc la Jornada i la Sessió de Treball i Debat són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i amb
serveis higiènics adaptats.
Durant tota la jornada estarà disponible la transcripció de les diferents aportacions per a persones sordes i/o hipoacúsiques amb el
sistema de subtitulació en directe (a càrrec d’ACAPPS) i, si es sol·licita, de traducció al llenguatge de signes (a càrrec de
FESOCA).
} Consultes i inscripcions
Per a inscriure-us cliqueu aqui Î Inscripció Í o demaneu a la Fundació ECOM 93 451 55 50 la butlleta en paper. Per a
qualsevol altre informació o consulta contacteu amb Ester Cases: ecasas@ecom.cat
} Llocs
Dimarts 1 de desembre de 2009
Can Massallera
C/ Mallorca, 30
Sant Boi de Llobregat
 FGC estació Sant Boi i autobús del municipi SB1
 L70 Av. Paral·lel/Pl. Espanya – Sant Boi de
Llobregat (parada Pl. Catalunya)
 L72 Av. Paral·lel/Pl. Espanya – Sant Boi de
Llobregat (parada Francesc Macià)

Divendres 4 de desembre de 2009
Casa del Mar
C/ Albareda, 9
Barcelona
metro
L2
Paral·lel
L3
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