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10a jornada 
a les terres de Lleida

Vulnerable?
orientar 

sense etiquetes

Tots som vulnerables en 
algun aspecte. Però algunes 
persones saben amagar molt 
bé les seves vulnerabilitats i 
només deixen traspuar les 
fortaleses. Altres no poden o 
no sabem dissimular les 
seves. Ja sigui per genètica, 
per estereotips socials o per 
qualsevol altre factor, la 
vulnerabilitat els pots 
amargar tota una vida.

Orientar és acompanyar a aquestes persones i 
donar-los suport en valorar la seva robustesa en 
altres aspectes, en reconèixer els estereotips 
socials que malmeten la seva autoestima i en 
trobar un lloc social i laboral on puguin 
desenvolupar el seu potencial.

En aquesta desena jornada d’orientació 
professional volem oferir als professionals de 
l'orientació un espai de coneixement, de reflexió 
i d'estratègies per acompanyar persones 
vulnerables.

Des de la diversitat d'institucions i l'experiència 
acumulada durant 10 anys organitzant aquesta 
jornada, ens agradaria  col·laborar en què  les 
etiquetes no contaminin la funció orientadora. 
Obrir la ment és la millor manera d'acompanyar 
en la vulnerabilitat.

Us hi esperem!

Sofia Isus
Departament de Pedagogia 
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Universitat de Lleida
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Inscripció a través de la pàgina web de l’organització:

www.orientalleida.udl.cat

Rafael Allepuz Capdevila
“Desigualtat i vulnerabilitat 
en el marc d'una societat 
que exclou”
L’augment de les desigualtats 
econòmiques i socials ha generalitzat 
situacions de vulnerabilitat en la nostra 
societat que ha portat a l’exclusió social 
d'un grup important de població.
Podem parlar de societat excloent? 
Causes i conseqüències.

Sobre el currículum:
Doctor en Economia. Professor d’Economia 
Aplicada i Director de la Càtedra Obra Social 
la Caixa d’Estudis sobre les Desigualtats 
Socials de la Universitat de Lleida. És membre 
del Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa 
(GR-ASE).
El seu interès acadèmic es centra en l’estudi 
sobre el mercat laboral, les desigualtats 
socials, la crisi econòmica i les migracions. 
Des del gener de 2018 és director de Càritas 
Diocesana de Lleida.
És autor i coautor de diversos llibres, com ara: 
-  Els professionals dels serveis socials 

bàsics en temps de crisi.
-  Nova i vella pobresa a les comarques de 

Lleida. Percepció des dels serveis socials.
-  Anatomia de la pobresa a Catalunya
-  La pobresa a Lleida: l'impacte de la crisi 

sobre les rendes salarials i les pensions.

Atenció telefònica d’informació de la jornada a través de:

 Suport24: 973 70 14 14 
Des de les 8.00 h fins a les 19.00 h

Teatre Social
Esteu a punt per a 
veure unes situacions 
força quotidianes en la 
nostra tasca 
d’orientació? 
Entrarem en converses entre 
persones que orientes i persones 
orientades, ja sigui en un centre 
educatiu, en un servei de treball, una 
oficina d’orientació... i com els 
diferents personatges (famílies, 
professionals, alumnat...) influeixen 
en el camí que van prenent les 
persones orientades.

Quan posem el zoom en la nostra 
feina i en els nostres serveis, sovint hi 
podem veure coses que no ens 
agraden, d’acord, però també hi 
podem trobar diferents estratègies 
per millorar la nostra tasca, tan 
personal com en representació del 
nostre servei. 

Estigueu a punt per 
convertir-vos en 
protagonistes!

Marta Masagué 
Arboler
“Els joves,  
la vulnerabilitat i 
el mercat de treball” 
La ponència es centra amb el 
col·lectius de joves, analitzant com 
els  afecta la vulnerabilitat amb la 
seva relació amb l’entorn laboral. 

Sobre el currículum:
Cap de projectes en l'àmbit de 
l'orientació, la formació i la recerca de 
feina. Interessada en el que significa 
desenvolupament de persones, ara 
focalitza els esforços en projectes que 
millorin l'ocupabilitat de les persones 
joves, procurant segones, terceres, o 
totes aquelles oportunitats que siguin 
necessàries perquè desenvolupin el 
seu projecte de vida.

Tot això, sempre intentant assolir 
l'objectiu de compartir i col·laborar en 
xarxa per optimitzar sempre recursos 
públics i assolir serveis de qualitat. 

Responsable del servei d'atenció i 
suport als joves a l'àrea d'Ocupació 
Juvenil. Servei d'Ocupació de Catalunya - 
Generalitat de Catalunya.

Conferència Inaugural 

SERVICIO PÚBLICO
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MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL
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Vulnerable? Orientar
sense etiquetes

Dimecres:

8.45 h
Acreditació i recollida de 
documentació

9.15 h
Conferència Inaugural
A càrrec de Rafael Allepuz (Càritas) i 
Marta Masagué Arboler (SOC)

10:45h 
Taula d’autoritats
A càrrec de les autoritats locals. 

11:15h 
Pausa- Cafè

11:45 h 
Teatre Social

A càrrec de Aula Municipal de Teatre 
de Lleida

13:45h
Cloenda

Programa
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