
 

Jornada de Treball en Xarxa a Barberà del Vallès 
 

Data:   22 d’abril de 2016  
Lloc:    Torre d’En Gorgs – Taller de Jardineria -  

Cr, Torre d’En Gorgs, 40 
08210 Barberà del Vallès 
 

Presentació 
 

Presentem aquesta jornada amb la voluntat de donar a conèixer a les persones que treballem en serveis 
municipals la inauguració de l’Hort de la Torre d’En Gorgs i per potenciar el treball en xarxa en els projectes del 
municipi. 
 

L’Hort de la Torre d’En Gorgs és un hort creat des de l’alumnat de Jardineria de Barberà Promoció i  que neix 
com a punt de sinergia i projecte integrat de la Fundació Barberà Promoció entre aquest alumnat i les altres 
persones que realitzen accions per a la millora de la serva ocupabilitat i la cerca de feina i formació. 
 

Un hort per descobrir l’horticultura, per desenvolupar nous coneixements i habilitats, per empoderar-nos, per 
crear comunitat i per vetllar pels hàbits saludables en l’alimentació. 
Aquesta jornada, és un dia de trobaments i retrobaments. 
De trobaments entre grups i persones, per mostrar els projectes de l’entitat en els que participem, i per 
compartir coneixements i habilitats de les nostres motivacions i aficions.  
De retrobaments, perquè volem retrobar-nos amb el patrimoni històric de la Torre d’En Gorgs. Volem retrobar-
nos amb els significants i significats de tot allò que ha estat el nostre passat, la nostra història. 
Esperant que la proposta sigui del vostre interès, esperem retrobar-nos el proper dia 22-4-16. 
 

 

Objectiu 
Activitat de comunicació interna per compartir accions que s'estan fent per atendre a les persones aturades del 
municipi, les que es preveu fer al voltant de l’Hort de la Torre d’En Gorgs, així com per a que l’Hort sigui una 
eina de dinamització social i de promoure el treball en xarxa a Barberà del Vallès. 
 
 

Persones destinatàries 
Persones dels serveis de l’Ajuntament de Barberà del Vallès que treballen per l’atenció de la ciutadania.  
 

 

Programa 
 

9.00 h Acreditacions i cafè de benvinguda 

  

9.15 h Inauguració de la Jornada 
 

Sandra Ramos -  Regidora de Serveis Socials Municipals, Parc Municipal d’Habitatge,  Economia Social i de Proximitat i     
                            Ocupació  -  Ajuntament de Barberà del Vallès 
 

9. 30 h Inauguració de l’Hort de La Torre d’En Gorgs 
 

Construïm el personatge de la CEP de l’Hort de la Torre d’En Gorgs.   
Ester Raventós - Directora d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria de Cambra de Comerç de Sabadell 
 

Triem el nom de la CEP de l’Hort de la Torre d’En Gorgs. 
Héctor Pérez- Dinamitzador Ocupacional i Docent formació bàsica de Fundació Barberà Promoció  
 

10.00 h – 11.00 h Compartim Metodologia  
 

10.00 h    S'ha acabat el bròquil. Com podem canviar un sistema agroalimentari injust i insostenible.                                                           
. .  Marta Miró – Tècnica de Salut de l’Ajuntament de Barberà del Vallès   
 

10 .15 h Dimensions  de la persona des de l’atenció sociolaboral. Com entendre les conseqüències de la ruptura laboral i 
aprendre a pal·liar-les?  

 

 Eina per treballar-ho directament amb les persones i autoexperimentació de l’eina.  
 Arnau López – Tècnic de Mesures Actives Inserció de Fundació Barberà Promoció 
 

 Conclusions de la pràctica realitzada per tot l’equip de professionals.  
 Ferran Pérez – Tècnic de Producció de Barberà Inserta 
 

 

 

Inscripcions 
Confirmar assistència abans del 21-4-16 a orientacio@barpro.cat     
 
 

 

mailto:orientacio@barpro.cat

