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PRESENTACIÓ

La crisi que ha marcat el començament del
segle XXI està canviant les nostres vides.
Ho percebem en la caiguda d’algunes identificacions, fins ara sòlides, i en l’emergència d’altres
de noves. Identificacions que configuren els rols
familiars i situen els homes i les dones davant
nous interrogants.
Interrogants sobre la condició de pares i mares,
sobre com exercir aquesta parentalitat positiva
que es proposa des dels professionals i les
institucions. Ningú resta fora d’aquest debat.
Els homes han de revisar el seu lloc, ara que
molts han perdut el seu principal actiu com a
homo faber, sustentadors principals de la llar.
Assistim al naixement d’una nova masculinitat
o a l’atzucac d’un règim patriarcal en declivi?

Interrogants també – ètics, científics, jurídics –
sobre les noves formes d’accés a la maternitat i
paternitat ara que sexualitat, reproducció i parella
ja no tenen perquè coincidir.
La feminització del món planteja a les dones
alguns reptes importants com l’esmicolament de
les jerarquies i els nous espais d’igualtat. La complexitat de compartir rols històricament femenins
amb els homes, i el que això comporta per al propi
sentit de ser mare. Les dificultats en les relacions
amb els fills i filles, creant nous codis per respondre als conflictes, compartint autoritat i poder amb
el pare, i finalment, l’encaix de la família en la vida
professional de la dona.
També els fills, nois i noies, es veuen impactats per
tots aquests canvis i per a molts d’ells la pobresa
s’ha fet present en les seves vides en crisi. Com
dimensionar aquest impacte, com llegir els seus
efectes i sobretot com pensar la nostra intervenció
professional? Sabem que la temptació de vigilar i
controlar per vies diverses -abús dels protocols,
sobrediagnòstics, medicalització excessiva del malestar quotidià- és present i ens ha de fer reflexionar sobre la nostra posició ètica i educativa.

Fragilitats i interrogants, doncs, però també
capacitats i invencions de les famílies davant els
nous temps. Us proposem en aquestes jornades,
tal com ja vam fer a propòsit del TDAH o de les
Adolescències, encetar un debat amb diversitat
de veus que defugin l’ordre habitual de les coses
i els estereotips que nostàlgicament anhelem.
Un debat obert que cerqui noves hipòtesis per
llegir els signes de la nostra època a partir dels
testimonis dels seus protagonistes: famílies, pares,
mares, fills i filles, professionals i polítics.

PROGRAMA DIMARTS 21 D’ABRIL DE 2015

9.00 – 9.15 h. Recollida de documentació

11.30 — 12.00 h. Pausa / cafè

9.15 – 9.45 h. Inauguració

12.00 — 14.00 h. Taula rodona
Noves formes d’accés a la paternitat i maternitat: reflexions des de la ciència, l’ètica i el dret

Carme Gómez Granell, Directora de l’Institut
d’Infància i Món Urbà (CIIMU)
Dolors Gordi, Secretària de Família del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat
de Catalunya
Irma Rognoni, Regidora de Família, Infància,
Usos del Temps i Discapacitats de l’Ajuntament
de Barcelona
9.45 – 11.30 h. Conferència inaugural
Parentalitat positiva i nous models d’atenció
a les famílies
Mª José Rodrigo, catedràtica de Psicologia
Evolutiva i de l’Educació de la Universitat
de La Laguna, Tenerife
Presenta i modera: Carme Gómez Granell,
directora de l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU)
Discussió i comentaris:
Lidia Ramírez, membre del Servei d’Orientació
i Acompanyament a les Famílies (SOAF)
de Cornellà. Fundació Cassià Just
Carme Calafat, directora de l’Àrea d’Infància
i Família de l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD). Assessora de Serveis d’Atenció
a les Famílies

Moderadora: Montserrat Tur, advocada i mediadora familiar. Directora de l’Àrea d’Estudis Jurídics
de l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU)
Ponents:
Montserrat Boada, embriòloga. Cap de la Secció
de Biologia del Servei de Medicina de la Reproducció de l’Hospital Quirón Dexeus de Barcelona
Noelia Igareda, professora de Filosofia del Dret
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Experta en bioètica
Esther Farnós, professora de Dret Civil
de la Universitat Pompeu Fabra

15.30 — 17.00 h. Taula rodona
Nous models de masculinitat i feminitat?
Moderador: José Ramón Ubieto, psicoanalista i
psicòleg clínic. Institut Municipal de Serveis Socials
de Barcelona. Ajuntament de Barcelona
Projecció d’un fragment de la pel·lícula:
Una pistola en cada mano de Cesc Gay
Ponents:
Marga Marí Klose, professora de Sociologia
de la Universitat de Barcelona i investigadora de
l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU)
Heinrich Geldschläger, psicòleg especialitzat en
atenció a homes i psicoterapeuta de l’Associació
Conexus. Membre d’Homes Igualitaris

PROGRAMA DIMECRES 22 D’ABRIL DE 2015

9.00 — 10.45 h. Taula rodona
Noves formes de pobresa i exclusió en les
famílies amb fills i filles: enfrontar l’adversitat
Moderador: Jordi Grané, cap de gabinet de la
Regidoria de Família, Infància, Usos del Temps
i Discapacitats de l’Ajuntament de Barcelona.
Filòsof i expert en resiliència
Ponents:
Pau Marí Klose, professor de Sociologia de la
Universitat de Saragossa i investigador de l’Institut
d’Infància i Món Urbà (CIIMU)
Rosa Balaguer, directora del Casal del Raval

10.45 — 12.00 h. Taula rodona
Violència contra els infants
Moderadora: Gemma Altell, subdirectora
de l’Àrea d’Addiccions, Gènere i Família
de la Fundació Salut i Comunitat
Ponents:
Engràcia Querol, responsable de violència familiar
i masclista de la Secretaria de Famílies de la
Generalitat de Catalunya
Montserrat Plaza, psicòloga social, especialitzada
en violència de gènere. Associació Conexus.
Col·laboradora docent de la Universitat Oberta
de Catalunya
Fila Zero:
Lourdes Aramburu, psicòloga. Institut Municipal
de Serveis Socials de Barcelona. Ajuntament
de Barcelona
Rúben Sánchez, psicòleg de l’Oficina d’Atenció
a la Víctima de la Generalitat de Catalunya i expert
en violència

12.00 – 12.30 h. Pausa / cafè
12.30 — 14.00 h. Taula rodona
Nous models d’autoritat parental:
vigilar i controlar versus educar
Moderador: Francesc Vilà, psicoanalista i director
sociosanitari de la Fundació Cassià Just
Ponents:
Joan Ramón Laporte, catedràtic de Farmacologia
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Fundació Institut Català de Farmacologia
Enric Berenguer, psicoanalista i supervisor
d’Equips de Serveis Socials Bàsics
Ignasi Vila, catedràtic de Psicologia Evolutiva
i de l’Educació. Universitat de Girona
14.00 h. Cloenda

Consorci format per:
Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona,
Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma
de Barcelona i Universitat Oberta de Catalunya

Amb la col·laboració de

Coordinació científica

Lloc de les jornades

Carme Gómez-Granell
directora del Consorci Institut d’Infància
i Món Urbà (CIIMU)

Institut Nacional d’Educació Física
de Catalunya (INEFC)
Av. de l’Estadi, 12 – Montjuïc
08038 Barcelona

Montserrat Tur
advocada i mediadora familiar i directora
de l’Àrea d’estudis jurídics de l’Institut d’Infància
i Món Urbà (CIIMU)

Informació
www.ciimu.org

Jose Ramón Ubieto
psicoanalista i psicòleg clínic.
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona.
Ajuntament de Barcelona
Francesc Vilà
psicoanalista i director sociosanitari
de la Fundació Cassià Just

Inscripció
La inscripció és gratuïta i obligatòria
per assistir a les jornades

Clica per
inscriure't
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www.gonellcomunicacio.com
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