
 
Cafè de l’àmbit social, 20 de setembre de 2018 
Com treballar la diversitat a la fundació? 

Benvolguts, Benvolgudes, 

Els “Cafès de les fundacions de l’àmbit social” són un espai de coneixement i aprenentatge, així 
com d’intercanvi d’experiències entre les fundacions d’aquest àmbit. Un dels temes que 
enguany pretén treballar la Comissió és la diversitat.  

La diversitat és inherent a l’ésser humà, sinònim de riquesa i a vegades, també de conflicte i 
discriminació, per la qual cosa cal aprendre a apreciar-la, gestionar-la i  treballar per superar 
l’estigma i els prejudicis, així com per afavorir la cohesió. 

El pròxim dijous, 20 de setembre, realitzarem una nova trobada de la mà de l’Elena Caballé 
de l’Institut Diversitas, per conèixer Com treballar la diversitat a la fundació, quins processos 
i activitats es poden dur a terme amb l’objectiu de generar canvis en  la  manera  d’entendre  i  
viure  la diversitat. També aprendrem idees per resoldre conflictes i/o promoure la convivència 
entre tots els grups que es relacionen a les fundacions de l’àmbit social: usuaris, professionals, 
familiars, voluntaris, etc. 

Finalment, coneixerem l’experiència de primera mà de la Fundació Els Tres Turons, qui en 
col·laboració amb Activament, ens explicaran la tasca que estan duent a terme per aconseguir 
que la diversitat sigui una font de riquesa i creixement. 

Programa de la sessió: 

09.30 h  Benvinguda i presentació  
Pere-A. Fàbregas, President Coordinadora Catalana de Fundacions 
Maria Viñas, Representant de la Comissió de l’Àmbit Social 
 

09.40 h Claus per treballar la diversitat a la fundació  
Elena Caballé. Directora Tècnica Institut Diversitas s.c.c.l. 
 

10.20 h  L’experiència del treball conjunt: Fundació Els Tres Turons i Activament 
Anna Tomàs. Directora Assistencial de la fundació Els Tres Turons i Hernan 
SanPietro, Coordinador d’Activament 
 

10.40 h  Debat i torn obert de paraules 
 
11.00 h  Cafè networking 
 
11.30 h  Fi de l’acte 
 
Lloc:  Espai Francesca Bonnemaison Sala la Cuina. Sant Pere Més Baix, 7 

(Barcelona)  
 
Per participar podeu confirmar la vostra assistència omplint el formulari online o bé trucant al 
93.488.1480. Places limitades. 

Us hi esperem!  

Comissió de Fundacions de l’Àmbit Social 
Coordinadora Catalana de Fundacions 

Amb la col·laboració de  

Diversitat 
Cultural 

De gènere 
Funcional 

Generacional 
Religiosa 

 

http://www.institutdiversitas.org/equip/
http://www.institutdiversitas.org/
http://www.els3turons.org/
http://www.activament.org/#sthash.SEHUQbQP.dpbs
https://goo.gl/forms/DGUQubmoWL8X2Vea2


 

 

 


