
Amb el suport de:

Ajuntament 
de Mollerussa

Consell Comarcal 
del Segrià

Consell Comarcal
de la Noguera

Consell Comarcal 
de les Garrigues

Entitats participants:

Jornades projecte xarxa PROA

“Atenció a les persones:
Una necessitat, una oportunitat”

Amb la col.laboració de:

www.avaluar.net/proa

PROA 
Pacte i Recursos per l’Ocupació en 
l’Atenció a persones, per a la igualtat 
d’oportunitats i la conciliació



11:30 h "Mujeres y varones; el efecto del género en los cuidados familiares" 
A càrrec de Sra. Maria Crespo López Professora de la Universitat Complutense de Madrid 
i titulada en psicologia clínica.

13:00 h Cloenda 
A càrrec de Maribel Pérez de las Heras, Coordinadora de la Regidoria d'Acció Social i 
Ciutadania. 

“RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL”

Data i lloc: 17 de novembre de 2009, Consell Comarcal del Segrià.

 9,45 h Acte d’inauguració de la jornada de conferències 
A càrrec del President del Consell Comarcal del Segrià que durà per títol: “Responsabilitat 
social empresarial: Oportunitats i reptes”. 

10,00 h Josep Pau 
Cap del Departament de Relacions Externes de Prefabricats Pujol.

10,45 h Pausa/cafè

11,15 h Xerrada a càrrec del Sr. Josep Maria Canyelles 
Promotor de Responsabilitat Global, Assessor Tècnic de la Cambra de Comerç de 
Barcelona.

12,00 h Cloenda
A càrrec del president del Consell Comarcal de la Noguera.

“COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL: SERVEIS A LA DEPENDÈNCIA UNA OPORTUNITAT”

Data i lloc: 26 de novembre de 2009, Aula L de l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador 
Seguí de Lleida.

10,15 h Acte d’inauguració de la jornada
A càrrec del Sr. Rosendo Oliva Alvaro, Director de l’Institut Municipal d’Ocupació de 
l’Ajuntament de Lleida. 

10,30 h “Cohesió social i territorial – perspectiva europea i potencials oportunitats” 
A càrrec del Sr. Emeteri Frago, llicenciat en dret i soci promotor i administrador de Cria-
Promocions.

11,30 h “Serveis a la Dependència: de  la família, perfils i competències professionals a l'atenció
a les persones. De l'auto ocupació al projecte empresarial: una història de vida i 
potencialitats de l'entorn” 
A càrrec del  Sr. Daniel Puig, emprenedor i promotor de projectes i programes d’abast  
territorial d’orientació, formació i inserció laboral i desenvolupament comunitari. 

12,30 h Cloenda de la jornada 
A càrrec del Sr. Josep Presseguer Gene, 2n Tinent d’Alcalde, Regidor de Promoció 
Econòmica i Regidor de Cooperació  Territorial i Projecció Exterior de l’Ajuntament de 
Lleida.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 

Institut Municipal d’Ocupació         t. 973 242 000   f.973 245 681        erivas@paeria.cat

OBJECTIUS 

El Fons Social Europeu, en l’objectiu específic 3 “Fomentar pactes, xarxes, associacions i 
suport a les iniciatives locals per a l’ocupació i la inclusió social, tenint en compte la perspectiva 
de gènere”, constitueix el marc de referència del programa PROA, producte de la col·laboració 
entre els agents socioeconòmics que en formen part i la Dirección General de Cooperación 
Local, del MAPA.

Dins del programa PROA s’inclou el dur a terme les jornades que es presenten en aquest 
díptic, adreçades a tots els agents i afectats pel desenvolupament de la nova Llei de Dependència.

Amb el lema: “Invertim en el seu futur”, es vol assolir aquets objectius:

· Impulsar la creació i consolidació d’un pacte territorial públic i privat per la igualtat d’Oportunitats 
entre dones i homes.

· Desenvolupar accions formatives i d’orientació ocupacional que integrin a l’administració 
local, els agents socials de la ciutat de Lleida i la seva àrea d’influència.

· Garantir la creació d’ocupació i generar activitat en l’àmbit dels serveis d’atenció a persones 
com element bàsic per la cohesió territorial, social i econòmica.

PROGRAMA 

“DEPENDÈNCIA I INCLUSSIÓ SOCIAL”   

Aquesta conferència s’emmarca dins la XII Jornada de Juntes de Casals de la Gent Gran 
de Les Garrigues.

Data i lloc: 4 de noviembre de 2009, Casal Social de Vinaixa.

15,15 h Taula rodona: Dependència i gent gran                       
· “Serveis i prestacions per a les persones dependents”, a càrrec de la Sra. Irene Curcó, 
treballadora social del Consell Comarcal.

· “Incidència de la llei de la dependència en el mercat labora”l, a càrrec de la Sra. Ester 
Crusellas, responsable de l’àrea de consultoria de la Fundació Surt. Experta en mercat 
de treball i ocupació femenina.

· “Situació de la Llei de la Dependència, horitzons i incidències en el mercat de treball”, 
a càrrec de la Sra. Cristina Morón, de la Unitat de Formació de ProdeP de la Generalitat 
de Catalunya i referent de a les Garrigues.

“IGUALTAT D’OPORTUNITATS” 

Data i lloc: 12 de novembre de 2009 Sala d’Actes del Centre Cultural de Mollerussa.

 9,15 h Recepció i lliurament de documentació.
 9,15 h Acte d'Inauguració de la Jornada 

A càrrec de Il·lustríssima Sra. Teresa Ginesta Riera Alcaldessa de Mollerussa.

10,00 h "El treball invisible el valor social i econòmic de les tasques de cura"
a càrrec de Sra. Mireia Aldabó i Pérez Agent d'Igualtat d'Oportunitats de l'Ajuntament de 
Mollerussa Mireia Aldabó.

11:00 h Pausa / Café


