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Empreses compromeses

Amb la col·laboració de:

amb la inserció laboral de 
col·lectius vulnerables

Dimecres 3 d’octubre de 2018
Hotel Guitart Central Park

Lloret de Mar



Inserir col·lectius en risc d’exclusió és 
sinònim de compromís amb la societat. A 
la Fundació ASPRONIS acompanyem les 
empreses a fer realitat aquest compromís: 
des de la de�nició del lloc de treball 
adequat i �ns a l’adaptació de la persona a 
la feina, per tal que la inserció resulti 
satisfactòria per a tothom.

Ens avalen 10 anys d’experiència i 130 
persones inserides al món laboral. Amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya i del 
programa INCORPORA de l’Obra Social “la 
Caixa”.

Ens dirigim a petita, mitjana i gran 
empresa que vulgui dur a terme una 
política de responsabilitat social amb el 
territori amb la contractació de persones 
en risc d’exclusió i especialment amb 
discapacitat intel·lectual. 

La feina és un dret i un mitjà clau per a la 
inclusió efectiva de les persones. 

A la Fundació ASPRONIS oferim els suports 
necessaris perquè la inserció sigui un èxit.

PROGRAMA

Presenta i modera:  Emili Pacheco, periodista

 8.45h – 

9.00h – 

9.15h – 

Acreditacions

Benvinguda institucional 

      Àngels Cuadrada, subdirectora general de Relacions          
        Laborals del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies

        Jaume Farré, director del Departament d’Integració      
        Sociolaboral de la Fundació Bancària ”la Caixa”

Contractar persones: avantatges de la 
inserció

      Roger Casero, coordinador del programa Incorpora Girona    

Taula rodona: experiències d’empreses

Sandra Sauleda, gerent de Sauleda Pastisseria-Càtering

Pere Cornellà, director general de Cafès Cornellà i          
president de Pimec Girona

Montse Sanchón, tècnica de Recursos Humans de           
Massimo Dutti

Manel Manzano, cap de manteniment de l'Hotel Golden         
Bahía de Tossa & Spa

9.45h –

10.30h – 

10.55h – 

El compromís de les empreses 
       Nekane Navarro, consultora a Beethik        

Cloenda 
     Francesc Durà, director general de la Fundació ASPRONIS 

       Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar

Esmorzar-networking
Imprescindible inscripció  

(feu clic per accedir al formulari)

https://goo.gl/forms/4RCY8Mnq3nWURnRH2



