
El Social.cat i la UGranollers impulsen el
segon col·loqui Socialitzant amb un debat
sobre la integració laboral de les persones
amb discapacitat

‘Socialitzant' vol ser un punt de trobada i debat entre entitats i
professionals de l'acció social a Catalunya
D’ara fins el juny es faran quatre debats sobre diverses temàtiques
vinculades al Tercer Sector Social  
Granollers acull el dijous 23 de febrer la primera jornada d’aquest
cicle al Museu de Ciències Naturals

El mitjà digital Social.cat i la seu de la UVic-UCC a Granollers, Ugranollers,
amb la col·laboració del Grupo SIFU, impulsen el segon col·loqui Socialitzant,
amb un debat sobre la integració laboral de les persones amb discapacitat. La
taula rodona tindrà lloc el proper 23 de febrer a les 19 hores al Museu de
Ciències Naturals de Granollers. 
 
Sota el títol ‘La integració laboral de persones amb discapacitat: un horitzó
llunyà?’, aquest serà el primer col·loqui d’un cicle de quatre jornades que
s’organitzaran d’ara fins el juny. Versaran sobre diverses temàtiques
relacionades amb el Tercer Sector Social. 
 

El context de la jornada
 
La integració laboral de les persones amb diversitat funcional s’ha convertit en
els últims anys en una realitat sensible per a la societat. El 5,5% de la població
catalana en edat laboral pateix alguna discapacitat reconeguda oficialment i
només un 35,9% d’aquestes persones són actives. 
 
Afortunadament, la taxa d’activitat d’aquest col·lectiu està creixent en els últims
anys, però encara hi ha molt camí a recórrer per poder-la igualar a la de les
persones sense discapacitat. 
 
Social.cat ha recollit totes les dades indispensables per conèixer aquesta

http://social.cat/
https://www.uvic.cat/ugranollers
http://www.social.cat/socialitzant/
http://www.museugranollersciencies.org/es/


realitat en un dossier. Per obtenir-lo, podeu sol·licitar-lo al web:
www.social.cat/socialitzant. 
 

Els ponents  
 
Per abordar aquesta temàtica complexa, el Social.cat ha convidat quatre
ponents d’àmbits diferents per donar una visió holística d’aquesta situació.

Josep M. Orduña. Exdirector de Recursos Humans de Nutrexpa i
membre del Consell Assessor de la Fundació Projecte i Vida de Vic.
Raimundo Peña. Treballador del Grupo Sifu, conserge en una empresa
ordinària.
Yolanda Triguero. Responsable de les Unitats de Suport de Grupo Sifu.
Josep Vidal. Director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les
Cooperatives i l’Autoempresa de la Generalitat de Catalunya.

La periodista del Social.cat, Marina Force, moderarà el debat. 
 

Avançament de les properes jornades
 
A banda d’aquesta taula rodona es faran tres sessions més que, a diferència
de la primera, es programaran a la Biblioteca Roca Umbert de Granollers. Tots
els debats tindran lloc a les 7 de la tarda. 
 
La segona jornada, que es farà el 30 de març, tractarà sobre la violència
masclista a Catalunya; per part de la UVic-UCC hi participarà el professor
Gerard Coll, director del Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere. 
 
La següent, que està planificada pel proper 4 de maig, versarà sobre els
infants refugiats. El professor de la UVic-UCC i periodista Raül Martínez en
serà ponent. 
 
La taula que tancarà el cicle de debats tractarà sobre l’emprenedoria femenina.
Hi participarà la coordinadora acadèmica de la UGranollers, Anna Pérez i se
celebrarà el dijous dia 1 de juny. 
 

Segona col·laboració
 
Aquesta és la segona vegada que el Social.cat i la UGranollers impulsen
col·loquis que aborden temàtiques diverses relacionades amb el Tercer Sector
Social. L’objectiu és tractar i reflexionar amb entitats, tècnics, professionals i
experts amb la intenció de generar debat i reflexió. 
 

http://www.social.cat/socialitzant
http://www.fundacioprojecteivida.org/
http://www.gruposifu.com/
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=4910
https://www.uvic.cat/ceig


El passat 22 de setembre Granollers ja va acollir la primera taula rodona, en la
qual es van abordar els efectes de la crisi en la salut mental de la població a
Catalunya. Els ponents van ser l'investigador de la UVic, Salvador Simó, el
psiquiatre Josep Moya i la membre de la PAH de Granollers, Lourdes Carreras. 
 

El Social.cat
 
Social.cat és el  mitjà de comunicació de referència dels serveis socials a
Catalunya. Des de fa vuit anys omplim el buit informatiu d’aquest àmbit i
procurem interacció entre els diferents agents del sector. El portal és una
iniciativa de Xadica, una entitat sense ànim de lucre que neix el 2003 amb
l’objectiu de promoure projectes digitals en tots els sectors de la nostra
societat. 
 

Jornades Socialitzant. Col·loquis de l'acció social

Taula rodona: 'La integració laboral de
persones amb discapacitat: un horitzó

llunyà?'
 
Dia: Dijous 23 de febrer de 2017 
 
Hora: 7 de la tarda 
 
Lloc: Museu de Ciències Naturals (c/ Palaudàries, 102 -  Granollers) 
 
Ponents: Josep M. Orduña, exdirector de RH de Nutrexpa i membre del Consell
Assessor de la Fundació Projecte i Vida de Vic. Raimundo Peña, treballador del
Grupo Sifu, conserge en una empresa ordinària. Yolanda Triguero, responsable de
les Unitats de Suport de Grupo Sifu. Josep Vidal, director general d’Economia
Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa. 
 
Organitza: Social.cat i la seu de la UVic-UCC a Granollers, Ugranollers, amb la
col·laboració del Grupo SIFU. 
 

* El Social.cat ha elaborat un dossier per la jornada. Si en voleu tenir un
exemplar, deixeu les vostres dades al web www.social.cat/socialitzant.

http://www.social.cat/noticia/6206/lempoderament-social-i-personal-clau-per-blindar-la-salut-mental-davant-la-crisi
http://social.cat/
https://www.uvic.cat/ugranollers
http://www.social.cat/socialitzant
http://www.twitter.com/socialpuntcat
https://www.facebook.com/social.cat/
http://us14.campaign-archive2.com/www.social.cat

