
Consell Comarcal
de l’Alt  Empordà

APODERAMENT
I CAPACITACIÓ



Quota d'Inscripció: 10 euros

PROGRAMA JORNADA 19 DE MAIG

Acollida i  entrega de documentació9 – 9.30 h 

Presentació de la Jornada 9.30 – 10 h 

“Noves mirades a la intervenció: el treball centrat en 

la persona”, a càrrec de Lourdes Bermejo, doctora en 

Ciències de l’Educació, experta en intervenció social 

integral i consultora coach-organitzacional

10 – 11.30 h 

11.30 – 12 h Pausa- cafè

12 – 14 h Taula d’Experiències

El racó de les famílies, a càrrec d' Assun Val, 

treballadora social del CSS-Casc Antic de 

Barcelona, i Mariona Buixadé, direcció del CSS-

Casc Antic de Barcelona

Aprendre junts, créixer en família, a càrrec de 

M. Àngels Balsells, professora del Departament 

de Pedagogia i Psicologia de la Facultat de 

Ciències de l’Educació a la Universitat de Lleida

Espai de formació per famílies, a càrrec de 

Judit Juventench, Meritxell Pomés i Ester Pujol, 

tècniques de l'Àrea de Benestar del Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà

14 – 16 h Dinar

16 – 18 h Workshop d’empoderament amb tècniques de PNL, 

coaching de vida i humor terapèutic, a càrrec de Jordi 

Baiget, educador social responsable de programes i 

projectes d’intervenció en infància en situació de risc, 

clown i expert en humor terapèutic, i Glòria Torra, 

treballadora social , experta en empoderament de 

persones en situació de vulnerabilitat social dins els 

Serveis Bàsics d’Atenció Social Primària del Consell 

Comarcal de l' Urgell

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres al telèfon 972 67 70 50.

El pagament s'ha de fer efectiu mitjançant un ingrés bancari al número de compte ES02 
2100 0013 7902 0084 7518 de la Caixa de Pensions on es farà constar el nom i cognom i 
el concepte: Jornada Apoderament

Cal enviar el full d'inscripció i el justificant d'ingrés bancari a l'adreça electrònica: 
ssocials@altemporda.cat abans del dia 12 de maig de 2014.


