IV JORNADES
TRENCANT MOTLLOS 2011

INNOVACIÓ I PERSPECTIVES DE FUTUR: NOUS ESCENARISEN LA INCLUSIÓ
SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRASTORN MENTAL.
14 d’abril de 2011. Auditori ONCE Catalunya (Gran Via Corts Catalanes, 400, Barcelona)
09:00h

Inscripció i recollida de documentació.

09:30h

Inauguració a càrrec de la Sra. Esther Sánchez, Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals
del Departament d’Empresa i Ocupació; del Sr. Enric Botí, president del Consell Territorial de la
ONCE Catalunya i del Sr. Raimon Jané, president de la Federació ACAPPS.
Presenta i modera les sessions del matí Toni Font, periodista.

10:00h

Ponència: The European Perspective on better inclusion, a càrrec de Nigels Hopkins, membre
del Consell de Workability Europe.

11:00h

Pausa cafè.

11:30h

Ponència. Incentivació de la contractació laboral de les persones amb discapacitat: regulació
vigent, reforma laboral i nous marcs normatius i estratègies, a càrrec de Jorge Pérez, professor
associat de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Autònoma de Barcelona.

12:30h

Ponència: Reformes recents i reformes imminents en matèria de treball de les persones amb
discapacitat: agències de col·locació, jubilació i relació laboral especial, a càrrec del Ricardo
Esteban, Professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Autònoma
de Barcelona.

13:30

Pausa per dinar.

15:00h

Col·loqui. Escenaris futurs:

la perspectiva de les persones afectades. Intervenen: Edgar

Vinyals, integrador social i president de l’Associació d’Oci Inclusiu SARÄU, Javier Marín,
estudiant d’enginyeria tècnica de telecomunicacions i Lali Fanero, mare d’una noia amb
discapacitat intel·lectual. Modera: Glòria Canals, presidenta d’ACTAS.
16:00h

Taula de debat: Les agències privades de col·locació: reptes, amenaces i oportunitats, a càrrec
de Jesús Quiroga, director de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC);
Francisco Ramos, assessor tècnic de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de
Barcelona; Francesc Pérez, president del Comitè Català de Representants de Persones amb
Discapacitat (COCARMI), i Natàlia March, responsable de projectes de l’agència Creade-Lee
Hecht Harrison. Modera: Federació ECOM.

17:00h

Cloenda a càrrec del Sr. Xavier López, Director General d’Economia Social i Cooperativa del
Departament d’Empresa i Ocupació, i de la Sra. Anna Cohí, presidenta d’AMMFEINA.
Presenta: Francina Ballester, periodista.

Amb el suport de:

de:

Amb la col·laboració de:
de:

Trencant Motllos 2.0: relacionem-nos, difonem continguts!
Emissió en directe a través d’internet al web www.acapps.org/trencantmotllos11
Seguiu-nos i participeu al nostre tweeter (hashtag # tmotllos11)
i al facebook (facebook.com/federacio.acapps)

Organització: QUI SOM?
Som la Xarxa pel Foment de la Inserció Laboral XFIL, creada fa quatre anys amb el suport i
col·laboració de la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball (DGIOT) de l’anterior
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. En formem part les següents cinc entitats
del tercer sector que treballem entorn la inserció laboral de persones amb trastorn mental i de
persones amb discapacitat:

entitats organitzadores
Federació d'Associacions Catalanes de Pares i
Persones Sordes (ACAPPS) que representa i
defensa els drets i interessos globals de les
persones amb discapacitat auditiva i de les
seves famílies per fer que aquestes puguin
arribar a ser i sentir-se ciutadans i ciutadanes
de ple dret en tots els àmbits: educatiu, social,
laboral i cultural.
Grup d'entitats no lucratives que treballen per la
inserció al mercat laboral de persones amb
trastorn de salut mental.
Associació que
Catalunya que
l'Ocupació amb
inserció laboral
intel·lectual.

reuneix les organitzacions de
utilitzen la metodologia de
Suport per a la promoció de la
de persones amb discapacitat

Entitat que treballa per millorar la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat física i
gestiona Serveis d'Integració Laboral per a
aquest col·lectiu.
FSC Inserta és l'empresa de Recursos Humans
de la Fundació ONCE, especialitzada en la
inserció laboral de les persones amb
discapacitat.
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