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Per què
volem fer unes jornades?
El desplegament del Projecte Cases d’Infants ha suposat un canvi en el
concepte d’atenció residencial a la infància més vulnerable. S’ha produït una
evolució vers un model que centra la seva intervenció en les famílies des
d’aspectes com la prevenció i l’assessorament. Aquest treball s’està donant dins
un marc acollidor i respectuós amb les persones, el territori i l’entorn social.
Alhora ho fa des d’una gestió professional, responsable i eficient.
Aquest procés el volem compartir amb tots aquells agents implicats, que ens
han d’ajudar a seguir avançant en el difícil repte de donar noves i millors
respostes a les necessitats emergents en què es troben immerses les famílies i
els infants a Catalunya.

Objectius principals de les Jornades
- Conèixer altres experiències semblants i aprendre’n.
- Acostar-nos als professionals i a les Entitats del Tercer Sector.
- Exposar els primers resultats de les cases d’infants.
- Compartir la nostra experiència i coneixement amb altres agents del sector.
A qui van dirigides
- Responsables polítics del disseny i l’aplicació de polítiques públiques
d’atenció a la infància.
- Directius, tècnics i càrrecs intermedis de l’Administració local i de la
Generalitat responsables de programes d’infància.
- Professionals de l’àmbit que treballen en serveis oferts des d’entitats del
Tercer Sector i centres propis de la Generalitat.
- Estudiants universitaris.
De què volem parlar?
De tot allò que forma part del projecte, ampliant-ho amb elements de revisió
interna i plantejaments de futur per així poder construir millor el marc de
funcionament i el model assistencial i educatiu:
- Innovació en l’atenció residencial a infants.
- Resultats del Projecte Cases d’Infants.
- Altres models d’intervenció familiar de referència internacional amb èxit.
Inscripcions a:
www.fasi.cat

Organitzen:

Amb el suport de:

dijous
9 de febrer
de 2012

09.00 - 09.30 h
ACREDITACIÓ I RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ
09.30 - 10.30 h
INAUGURACIÓ INSTITUCIONAL DE LES JORNADES

Hble. Conseller de Benestar Social i Família, Sr. Josep Lluís Cleries
Sr. Joan Castells, president de la Fundació Acció Social Infància
Sr. Jaume Lanaspa, director general de la Fundació “la Caixa”
Sra. Maite Fandos, tinent d’alcalde de Qualitat de vida, Igualtat i Esports de
l’Ajuntament de Barcelona

10.30 - 11.30 h
PONÈNCIA INAUGURAL
La col·laboració público-privada, l’alternativa sòlida en temps de crisi

Ponent: Sr. Joaquim Triadú i Vila-Abadal, soci director del Departament de Dret
públic de PWC. Professor associat d’IESE. Vicepresident del centre Sector públicSector privat d’IESE. President de la fundació ICCIC.
Presenta: Sr. Miquel Noguer, alcalde de Banyoles i patró de FASI

11.30 - 12.00 h
Pausa – Cafè
12.00 - 13.30 h
TAULA RODONA
El partenariat en serveis socials com a eix per a la innovació

Sr. Josep Lluís Ortuño, director general de la Direcció General d’Atenció a la Infància
Sr. Jordi Roche, director de Casa Equipaments S.L.
Sr. Estanislau Vayreda, director general de la Fundació Acció Social Infància
Modera: Sr. Josep Cortada, director general de la Fundació del FC Barcelona

14.00 - 15.00 h
DINAR
15.00 - 16.30 h
PONÈNCIA
Atenció residencial a la infància en risc social a Anglaterra. Reflexions i
aportacions per desenvolupar un nou model
Dr. Ian Sinclair

Professor a la Facultat de Treball Social, Universitat de York. Prèviament a la seva jubilació va
dirigir, en aquesta mateixa institució, un llarg programa de recerca enfocat en l’acollida, l’atenció
assistencial i el sistema anglosaxó de protecció a la infància. Ha publicat extensament en els camps
del benestar infantil i la criminologia i també ha treballat en estudis sobre l’atenció de la gent gran.
Per a més informació: http://php.york.ac.uk/inst/spru/profiles/is.php#pubs

Presenta: Sr. Joan Mayoral, sotsdirector general de la Direcció General d’Atenció a la
Infància

16.30 - 18.30 h
TAULA RODONA
Atenció a infants en risc en col·laboració amb les seves famílies: intercanvi
d’experiències
Dra. Sylvie Normandeau

Professora titular de la Universitat de Montréal. Directora Científica del Centre Jeunesse de
Montréal, Institut Universitaire. És col·laboradora en el desenvolupament del programa “Ces Années
incroyables” en què es treballa de manera multidimensional aspectes de la negligència parental i la
seva transformació vers aptituds parentals positives i la reintegració dels fills amb les famílies.
Per a més informació: http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/

Dr. David Berridge

Professor de la Universitat de Bristol. És el cap del Centre for Family Policy and Child Welfare
com també el director de National Children’s Bureau and Research Fellow at the Dartington
Social Research Unit. Autor de nombrosos articles sobre treball residencial amb joves i les seves
famílies. Està treballant en l’avaluació d’un programa sobre acolliment residencial.
Per a més informació: http://www.bristol.ac.uk/sps/aboutus/sps-staff-details/berridge/

Dr. Alberto Penna

Psicoterapeuta familiar. Col·laborador del “Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi
familiar” a Milà, espai on es desenvolupen diferents programes d’acolliment residencial alhora
que també espais d’intervenció familiar.
Per a més informació: http://www.cbm-milano.it

Modera: Sra. Adela Camí, membre de la Junta directiva de la Federació d’Entitats
d’Atenció a la Infància i Adolescència (FEDAIA)

divendres
10 de febrer
de 2012

09.00 - 10.30 h
PONÈNCIA
Aportacions per una millor intervenció en famílies i infants en situació de
vulnerabilitat
Dr. Jacques Pluymaekers

Psicòleg, Formador i Terapeuta Familiar. Cofundador del Centre de Salut Mental “La Gerbe” de
Brussel·les. Responsable de l’Institut d’Estudis sobre la Família i Sistemes Humans de Bèlgica.
President d’EFTA-CIM (Association Européenne de Thérapie Familiale). Autor de nombrosos
articles en relació amb el treball de capacitació amb les famílies.
Més informació: http://www.reseauetfamille.fr/

Presenta: Sra. Glòria Fàbrega, membre de la Federació Internacional de Comunitats
Educatives (FICE)

10.30 - 11.00 h
TAULA RODONA
Innovació i avaluació en l’atenció a la infància vulnerable: Cases d’Infants
Sra. Araceli Lázaro

Analista de polítiques socials i programació d’infància i adolescència i Secretària de l’Observatori
dels Drets de la Infància. Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència.

Sr. Ricard Calvo

Psicoterapeuta i Educador social. Director d’Operacions de la Fundació Acció Social Infància.
Responsable del desplegament del Projecte Cases d’Infants promogut conjuntament amb el
Departament de Benestar Social i Família.
Per a més informació: www.fasi.cat

Sr. Jaume Blasco

Analista a l’Àrea d’Avaluació de Polítiques Públiques. Institut Català d’Avaluació de Polítiques
Públiques.

11.00 - 11.30 h
Pausa - Cafè
11.30 - 13.00 h
TAULA RODONA
Propostes de millora i innovació en la xarxa de serveis de prevenció i
atenció a la infància
Dr. Jorge Fernández del Valle

Catedràtic de Psicologia Social de la Universitat d’Oviedo. Autor del recent estudi sobre el
perfil dels infants atesos en centres residencials (2010). Director de diverses línies de recerca en
temes de protecció a la infància. Ha estat fundador de l’Asociación Asturiana para la Atención
y Cuidado de la Infancia (ASACI). Director del Grup d’Investigació en Família i Infància
desenvolupant una activitat estretament vinculada a la pràctica professional dels serveis socials
davant la família i la infància.
Per a més informació: http://www.gifi.es

Dr. Sven Helsse

Professor de la Universitat d’Estocolm. Departament de Treball Social. Ha treballat en el sistema
de protecció a la infància suec. Autor de nombrosos articles sobre l’atenció residencial. És
membre del Grup de qualitat europeu en atenció infantil. Editor en cap de la revista International
Journal of Social Welfare.
Per a més informació: http://219.224.17.14/english/cv/Sven%20Hessle.htm

Dra. Sonia Jackson

Professora de l’Institut d’Educació de la Universitat de Londres. Ha treballat com psicòloga
clínica. Professora del Departament de Treball Social a la Universitat de Bristol i a la Universitat
de Wales Swansea. Investigadora referent en recerca sobre infants tutelats, escolarització i treball
amb les seves famílies al Regne Unit.
Per a més informació: http://www.ioe.ac.uk/staff/TCRU_28.html

Modera: Dr. Ferran Casas, catedràtic de Psicologia social de la Universitat de Girona

13.30 - 14.00 h
CLOENDA INSTITUCIONAL

Sra. Irma Rognoni, regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats de
l’Ajuntament de Barcelona
Sra. Esther Planas, sotsdirectora general de Fundació “la Caixa”
Sr. Estanislau Vayreda, director general de FASI

