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Casal Loiola 

Es faran al  

Casal Loiola 

C/ Balmes, núm. 138 
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Enllaç a materials: 

www.fundaciolasalutalta.org/infancia 

 

Per a més informació: 

93 460 36 08  

#jornadesinfanciaenrisc 

Horari i lloc 
Amb les primeres Jornades d’Educació i 

infancia en risc d’exclusió volem donar 

a conèixer la situació que viuen els infants 

dels nostres barris i la intervenció que   

duem a terme les entitats que, dins del 

Sector social dels Jesuïtes a Catalunya, 

atenem infants i adolescents.  

Igualment, i partint de la base d’aquest 

treball diari dels professionals, pretenem 

que siguin un espai de reflexió conjunta 

sobre la importància de l'educació per 

trencar el cercle de l'exclusió social      

d’aquests menors i les seves famílies.   

L’educació... marca la diferència? 

Les sessions tindran lloc els  

dimecres 23 i 30 d’octubre 

a les 19.30h 

marca la diferència 
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L’acte Les entitats 

Les jornades s’estructuraran en dues sessions. 

1a sessió (23 d’octubre): videofòrum 2a sessió (30 d’octubre): taula rodona 

19.30h.  Benvinguda a càrrec de Silvia 

Casado, directora de la Fundació 

La Salut Alta, i presentació de la 

pel·lícula. 

19.40h  Visionat de la pel·lícula 

“Precious”. 

21.30h  Debat breu entorn les primeres 

impressions de la pel·lícula 

21.45h Comiat.  

19.30h.  Benvinguda a càrrec de Luis Muñoz, 

director de la Fundació Migra Studium.  

19.45h  Taula rodona sobre “Educació i infància 

en risc d’exclusió”.    

 Participen: 

 Marta Sanchís, psicopedagoga del 

programa d'infància i famílies de       

Càritas Diocesana de Barcelona. 

 Membre (per confirmar) de l’equip    

docent de l’escola Jesuïtes Poble Sec. 

 Pepus Vilageliu, educador social i   

pedagog a la Fundació Carles Blanch. 

 Xavi Loza, director de l'àmbit d'infància 

a la Fundació La Vinya. 

 Modera: Salvador Busquets, coordina-

dor del Sector social de Jesuïtes a Ca-

talunya. 

20.15h  Torn obert de paraula.  

21.00h  Recull de reflexions i cloenda. 

Fundació La Salut Alta 

Situada a Badalona, treballa per prevenir l’exclu-

sió social a través de l’educació no formal de 

menors i dones. 

Fundació La Vinya d’acció social 

Entitat que treballa per atendre les persones en 

situació de risc social dels barris de Bellvitge i el 

Gornal (Hospitalet). 

Fundació Migra Studium 

Situada a Ciutat Vella, treballa per la dignitat i els 

drets de les persones migrades més vulnerables 

i els seus fills/es.  

Fundació Carles Blanch 

Té per missió el compromís en la formació i la 

promoció humana i cultural dels infants i joves 

de Badalona en situació d’alta vulnerabilitat o 

risc d’exclusió social.  

Les entitats que organitzen l’acte són entitats que 

treballen en l’àmbit d’infància i que formen part del 

Sector social dels Jesuïtes a Catalunya.  

Es tracta de les següents entitats: 


