INSCRIPCIÓ

ORGANITZA

LA INFÀNCIA
Quota: 30 euros

EN PROCESSOS DE

Número de compte: 2100-3317-10-2200091812

RUPTURA FAMILIAR

Un cop realitzat el pagament, enviar la còpia del
resguard i la butlleta d’inscripció a:
Institut d’Infància i Món Urbà

Propostes i actuacions

Fax: 93 342 97 55

que milloren el benestar
de la infància i les seves famílies

Butlleta d’inscripció*
Nom
Cognoms
Adreça
Telèfon
Fax
E-mail
Professió
Empresa
Institució
Grup de
treball dia 1
Grup de
treball dia 2

* Degut a la difusió de les jornades a tot l’estat
espanyol, és possible que es realitzin en castellà.

6è Programa Marc
de la Comissió Europea
19 i 20 de maig de 2005
Casa de la Convalescència
St. Antoni Maria Claret, 171
Barcelona
Institut d’Infància i Món Urbà
Passeig de Gràcia, 2, 2-1
08028 Barcelona
Tel.: 93 342 97 50
Fax: 93 342 97 55
E-mail: info@ciimu.org
www.ciimu.org
Amb la col·laboració de l’Institut de Ciències de
l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona.

19 de maig

PRESENTACIÓ
La

finalitat

principal

d’aquestes

jornades

MATÍ

és

debatre

9:00-9:30

Acreditacions i entrega de material

9:30-10:00

Inauguració
Im. Sr. Ricard Gomà. Regidor de Benestar Social
de l’Ajuntament de Barcelona
Presenta: Dra. Carme Gómez-Granell. Directora
de l’Institut d’Infància i Món Urbà
SESSIÓ PLENÀRIA
Les transformacions familiars a la societat del
coneixement: la infància com a categoria social
Presenta: Dra. Carme Gómez-Granell.
Directora de l’Institut d’Infància i Món Urbà
Ponent: Dr. Lluís Flaquer. Professor de
Sociologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona i director del projecte Wellchi
Network del CIIMU

les

conseqüències dels processos d’inestabilitat conjugal i transformació
familiar sobre els infants i fer propostes d’actuació per a la millora del
seu nivell de benestar així com el de les seves famílies.

10:00-12:00

Amb l’objectiu d’establir un intercanvi dinàmic de coneixements,
experiències i idees entre la comunitat científica i els actors socials
que estan, directa o indirectament, involucrats en l’àmbit de la infància
i la família, les diferents sessions plenàries i els grups de treball
constitueixen una plataforma de reflexió, debat i diàleg de cara a la

12:00-12:30

Pausa-cafè

12:30-14:00

Grups de treball
Grup 1. La reforma de la legislació sobre
divorci i els seus possibles efectes
Presenta i coordina: Sr. Antoni Vidal. Advocat
especialitzat en Dret de Família.
Relator: Dr. Manuel Miranda. Professor
ordinari de l’Escola Judicial de Barcelona
Grup 2. L’impagament de les pensions
d’aliments
Presenta i coordina: Dra. Isabel Viola.
Professora de Dret Civil de la Universitat de
Barcelona
Relator: Sr. Francisco Vega Sala. President
de la Secció de Dret Matrimonial i de Família
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Grup 3. La ruptura de les parelles de fet amb
fills
Presenta i coordina: Dra. Tiziana Nazio.
Professora de Ciències Polítiques i Socials de
la Universitat Pompeu Fabra
Relatora: Sra. Carme Guil. Fiscal de Menors

posada en marxa de la nova Llei de Divorci.
•

Des de l’àmbit jurídic, es realitzarà un balanç sobre
l’experiència acumulada en l’aplicació de l’actual legislació
sobre el divorci des de la seva aprovació el 1981 alhora que
es reflexionarà sobre les perspectives de futur que obre la
nova llei.

•

Des de l’àmbit social, es plantejarà la problemàtica de la
conciliació entre ocupació i família en el cas de les famílies
monoparentals, en què prenen una especial rellevància
l’estructura i els canvis en el mercat laboral així com les
polítiques d’atenció i serveis a les famílies.
14:00-16:00

•

16:00-18:00

9:00-10:30

10:30-11:00
11:00-12:30

Dinar

Des de l’àmbit sociocultural, el debat es centrarà en la ruptura
familiar que es dóna en matrimonis de diferents cultures i
orígens així com en els canvis dels models familiars, sobretot
pel que fa a la representació social de la ruptura i al seu
impacte en els infants.

13:00-13:30

TARDA
TAULA RODONA
Experiències i bones pràctiques que milloren
el benestar de la infància en ruptura familiar
Presenta i coordina: Dra. M. Antònia Gomila
Grau. Coordinadora del projecte Wellchi
Network del CIIMU
Participants:
Sra. Anna Vall. Directora del Centre de
Mediació Familiar de Catalunya
Sr. Andreu Peláez. Educador i mediador
Dra. Maria Carme Boqué. Professora de
Mediació i Gestió de Conflictes de la
Fundació Blanquerna
Sra. Montserrat Tur. Secretària de Famílies
i d’Infància de la Generalitat de Catalunya
20 de maig
Grups de treball
Grup 1. Treball i cura dels fills a les famílies
monoparentals
Presenta i coordina: Sra. Eva Val
Vicepresidenta de l’Associació de famílies
monoparentals de Catalunya
Relatora: Sra. Pilar Núñez. Responsable de
l’Área d’Infància i Família de l’Institut de
Treball Social i Serveis Socials
Grup 2. Multiculturalitat i ruptura matrimonial
Presenta i coordina: Dra. Silvia Carrasco.
Professora d’Antropologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona i membre del
projecte Wellchi Network del CIIMU
Relatora: Dra. Claudia Pedone. Professora
de la Universitat Autònoma de Barcelona i
col·laboradora del CIIMU
Grup 3. Models socials de la família i
representació social de la ruptura
Presenta i coordina: Dr. Xavier Roigé.
Professor d’Antropologia de la Universitat de
Barcelona
Relatora: Sra. Gisela Redondo.
Investigadora del CIIMU
Pausa-cafè
Conclusions - Taula rodona.
Propostes i bones pràctiques per avançar en
el benestar de la infància
Presenta i coordina: Dra. Elisabet Almeda,
professora de Sociologia de la Universitat de
Barcelona i membre del projecte Wellchi
Network del CIIMU
Relators dels grups de treball
Clausura
Sr. Xavier Muñoz i Puiggròs. Director General
de Dret i Entitats Jurídiques.

