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Debats per
la inclusió
Compartir idees per
millorar l’acció social

Presentem la primera edició dels “Debats
per la inclusió social de Girona”, un cicle
de 3 debats organitzat pel Consell de
Cohesió i Serveis Socials de Girona,
òrgan municipal que aglutina diferents
entitats i agents socials locals.
Des de fa tres anys el Consell treballa a
partir de 3 grups de treball per sumar
esforços i articular accions conjuntes que
facin front a problemàtiques socials que
s’han vist agreujades els últims anys per
l’impacte de la crisi econòmica. Problemàtiques que han derivat en un augment de
les situacions sobrevingudes de pobresa i
exclusió i que condicionen la vulnerabilitat
i la incertesa vital de moltes persones i
famílies de Girona, fet que incrementa les
desigualtats i posa en risc la cohesió
social.
L’objectiu principal del cicle és obrir un
espai de diàleg per reflexionar i per entendre i compartir diagnòstics en relació amb
les temàtiques que s’han treballat des de
cada grup. També pretén debatre i propasar accions i idees que puguin plantejar,
des de les possibilitats del món local,
respostes concretes a reptes capitals
com la millora de l’ocupabilitat o la lluita
contra l’exclusió social i treballar coordinadament entre tots els agents per
orientar l’acció al foment d’oportunitats i
a la garantia dels drets socials.

Debats per la inclusió
1r DEBAT

Dijous 7 d’abril
18.30 h
Centre Cívic Barri
Vell Mercadal

2n DEBAT

Dijous 14 d’abril
18.30 h
Centre Cívic Barri
Vell Mercadal

3r DEBAT

Dimecres 20 d’abril
18.30 h
Centre Cívic Barri
Vell Mercadal

“Els reptes de l’ocupació a escala local.
Com fer front al problema de la situació
d’atur de persones amb més dificultats
per trobar feina?”

“Pobresa i exclusió social: Podem arribar a
una situació irreversible? Com afrontar el
problema des del món local?”

“La crisi i els efectes sobre la salut mental
i emocional. S’està donant prou cobertura
a la problemàtica?”

Amb la participació de:
- Ramon Ballester. Doctor en Economia i
professor del Departament d’Economia
de la Universitat de Girona.

Amb la participació de:

Amb la participació de:
- Anna García-Altés. Responsable de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya
- Pau Batlle. Cap de l'Àrea de Polítiques i
Promoció de la Salut del Dipsalut
- Anna Planadevall. Psicòloga i tècnica del
Projecte Àmbar

- Jose Alonso. Responsable del Projecte
Yob de la Fundació Èxit, d’inserció sociolaboral de joves
Modera:
- M. Rosa Agustí. Presidenta de l’Associació de Gironines Empresàries (AGE) i
representant
de PIMEC Girona al
Consell de Cohesió i Serveis Socials
de Girona.

- Núria Fustier. Consultora i docent en matèria
de serveis socials i polítiques socials
- Gemma Clapés. Responsable dels Serveis
Bàsics d’Atenció Social de l’Ajuntament de
Girona
Modera:
- Alícia Sánchez. Jurista familiar i directora de
l’Àrea d’Intervenció Comunitària d’AD’Iniciatives Socials.

Modera:
- Paco Pardo, responsable del Programa de
Salut Emocional de Càritas Diocesana de
Girona.

