
JORNADA  

Consell Comarcal del Berguedà 

 
www.bergueda.cat 

 

Berguedà en xarxa 
 

berguedaenxarxa@bergueda.cat 
 

http://www.bergueda.cat/bergueda-

en-xarxa-2/ 
 

Oficina d’Inclusió Social 
 

inclusio@ccbergueda.cat 

genovesr@ccbergueda.cat 
 

http://inclusio.bergueda.cat/

observatori.php 

 

 

Del coneixement a l’acció:  

Intervenció social al  

Berguedà 

 

 

 

Inscripcions a:  
 

http://ves.cat/leHP 

 

 

 

 

Dimecres 4 de juny 

11 h a 13.30 h 

Berga 

Pavelló de Suècia Organitza: 

Adreces d’interès 



El Consell Comarcal del Berguedà, 

amb el suport del Departament de 

Benestar Social i Família de la Gene-

ralitat de Catalunya, impulsa el Pla 

d’Inclusió Social del Berguedà. Es 

tracta d’un instrument per articular 

polítiques socials que permetin abor-

dar les problemàtiques existents a la 

comarca a través del treball en xarxa 

entre administracions, entitats i ciuta-

dania per aconseguir una societat 

més cohesionada.  
 

Avui presentem l’Observatori Social 

del Berguedà, una eina del pla que  

permet recollir i generar informació 

sobre pobresa, vulnerabilitat i inclusió 

social per planificar i avaluar de for-

ma més acurada les actuacions.  
 

La naturalesa canviant del fenomen 

de l’exclusió social planteja la neces-

sitat de mantenir actualitzada aques-

ta fotografia per preveure i actuar 

sobre els factors generadors de desi-

gualtat. 

Programa  

Necessitats bàsiques: Banc d’aliments 

Gemma Bajona. Treballadora social de 

Càritas. 

 

Inserció sociolaboral: Programa de 

capacitació integral CRONOS 

Mercè Samsó. Formadora 
 

Infància: +3 Servei de suport a les fa-

mílies 

Anna Ribera. Educadora social de Creu 

Roja Berguedà. 
Annabel Vilà. Coordinadora de serveis 

socials  bàsics del Berguedà. 
—  —  —  —  —  —  — 

 

12.30 h Conferència 

Us atreviu a ser humils principiants 

per assolir ulls brillants al vostre vol-

tant? Lliçons de vida des de la re-

siliència 
 

Jordi Grané. Filòsof i cap de gabinet de 

la regidoria de Família, Infància, Usos del 

temps i Discapacitats de l'Ajuntament de 

Barcelona. 

—  —  —  —  —  —  —  — 

11.00 h Inauguració de la jornada 

Maribel Iglesias. Consellera comarcal de 

l’Àrea d’Atenció a les Persones del Consell 

Comarcal del Berguedà. 

 

Josep Oliva. Diputat delegat de Benestar 

Social, Salut Pública i Consum de la Diputa-

ció de Barcelona. 

 

Sergi Roca. President del Consell Comarcal 

del Berguedà. 

—  —  —  —  —  — 

 

11.20 h Presentació 

Aproximació a la realitat a través de 

l’Observatori Social del Berguedà 
 

Roser Prat i Rosa Genovès 
Tècniques de l’Oficina d’Inclusió Social del 

Consell Comarcal del Berguedà 

—  —  —  —  —  —  — 

 

11.50 h Taula de bones pràctiques 

Salut mental: Projecte de parelles artís-

tiques 

Montserrat Escobet. Treballadora social 

del Centre de Dia L’Oreneta. 

Laia Lores. Terapeuta ocupacional de la 

Fundació Dr. Trueta  
 

Introducció 


