CERCLE OBERT: ESPAI DE FORMACIÓ I DEBAT SOBRE RECERCA

El CIIMU us vol convidar a participar en un NOU espai formatiu.
Volem promoure la creació d'un espai estable de diàleg, debat i formació
que té com a objectiu la divulgació i la disseminació d’estudis i projectes
de recerca tant d’investigació empírica com d’anàlisi de polítiques i
realitzats per equips del propi CIIMU així com per equips de recerca
d’altres institucions.
Aquest espai vol també impulsar la transferència de coneixements entre
investigadors/es, professionals de la intervenció i decisors polítics. Per
aquesta raó aquest espai està obert a investigadors/es, professionals,
tècnics de les administracions, entitats i agents socials implicats en temes
relacionats amb la infància, l’adolescència, la joventut, les famílies i les
relacions intergeneracionals.
Per iniciar aquest espai CERCLE OBERT s’han programat cinc
conferències impartides per investigadors/es i professionals vinculats al
CIIMU, que presentaran treballs de recerca o temàtiques d’especial
interès per la intervenció i la recerca.
Aquesta activitat és GRATUÏTA però degut a que l'aforament és limitat es
requerirà inscripció prèvia.
Lloc de realització: seu del CIIMU al campus de la Vall d’Hebron de la UB:
Pg. de la Vall d’Hebron 171 – campus Mundet – edifici del teatre.
(***) Per saber com arribar‐hi clica aquí o AQUÍ
L’edifici del Teatre és a la darrera parada de l’autobús intern del campus.
Horari: de 12 a 14h.
A tots i totes els interessats i interessades us preguem envieu el formulari
emplenat a jornades@ciimu.org
La confirmació de la inscripció es farà també per correu electrònic.

El PROGRAMA inicial consta de cinc sessions a desenvolupar‐se de març a
juny de 2009 de 12 a 14h:

31 de març de 2009:
Polítiques de cohesió a l’Estat de Benestar: nous riscos d’exclusió, nous
reptes d’inclusió
A càrrec de PAU MARI KLOSE, investigador del CIIMU, director de
l’Informe de la inclusió social a Espanya i professor de Sociologia de la UB

22 d’abril de 2009:
Nous models de responsabilitat parental: la custòdia compartida
A càrrec de MONTSERRAT TUR, advocada i mediadora familiar,
col∙laboradora del CIIMU

7 de maig de 2009:
Famílies migrants llatinoamericanes: estratègies transnacionals per
gestionar la vida quotidiana
A càrrec de CLAUDIA PEDONE, geògrafa, investigadora del CIIMU

20 de maig de 2009:
Ratllats, burxats, chofs i deprimits: els malestars dels adolescents
A càrrec d’ANGEL MARTINEZ, antropòleg, professor de la Universitat
Rovira i Virgili i investigador del CIIMU

3 de juny de 2009:
Construint polítiques locals de suport a les famílies: el cas del municipi
de Gavà
A càrrec de CRISTINA BRULLET, sociòloga, professora de la UAB i
investigadora del CIIMU

