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Noves famílies, Noves polítiques

PUNT DE PARTIDA
Els canvis esdevinguts en la configuració de les societats actuals i molt especialment
les transformacions dels models familiars, tant pel que fa a la diversitat de tipus de
famílies que existeixen avui dia com per les transformacions dels cicles de vida de les
persones, han suposat i són reflex d’una major autonomia de les persones en el govern
de les pròpies vides.

D’altra part però aquests canvis, afegits a d’altres transformacions que s’esdevenen en
el mercat de treball i en el sistema econòmic estan incrementant les situacions de
fragilitat i vulnerabilitat que posen en risc el benestar de les persones i per tant també
el desenvolupament social i econòmic de la societat i el territori al qual pertanyen.

Identitat
[autonomia, promoció]
Postfordisme

canvis

Diferents espais

Cura

fragilitat relacions

Convivència

Gènere (cura)

Relació

Diversitat
[Reconeixement,
especificitat, connectivitat]

Igualtat
[Socialibilitat, solidaritat]

OBJECTIU
L’objectiu és posar en comú les experiències vitals i/o professionals de diferents
persones i agents respecte al tema (modificacions en les formes de convivència i
canvis en les polítiques públiques per atendre-les) i, posteriorment, anar construint
conclusions més generals. A partir d’aquí, entenem que es podran fer propostes
d’actuació de cara a la reorientació de les polítiques públiques de suport i
acompanyament a les famílies.
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METODOLOGIA DE TREBALL
El mètode de treball serà inductiu, fent servir tècniques d’anàlisi qualitatives (grups de
treball, grups de discussió, entrevistes en profunditat,...) i cercant la participació
d’aquells agents bàsics en la configuració del règim de benestar d’una població.

Teixit associatiu

Mercat

Família

Poders Públics

El projecte contempla diferents nivells diferents d’anàlisi i de construcció de propostes
que es desenvoluparan de forma paral·lela:

1) Casos. Aquest nivell permetrà introduir la veu, la visió dels protagonistes directes,
és a dir, les famílies, mitjançant un petit nombre de casos que mostrin de manera no
representativa, però sí significativa, els diferents tipus de situacions familiars que han
requerit fins al moment la intervenció de les polítiques públiques.

2) Grups de discussió. Es crearan quatre grups homogenis amb persones que poden
aportar informació rellevant en relació a la seva experiència professional. Cada grup es
reunirà en tres sessions de dues hores de durada aproximadament.

Grups per agents

Temàtiques per sessió

1. Persones amb responsabilitat política de
l’administració local (3 grups de discussió)

Models
familiars

2. Persones amb responsabilitat tècnica de
l’administració local (3 grups de discussió)

Models
familiars

3. Persones del món associatiu (3 grups de discussió)

Models
familiars

4. Persones vinculades al món laboral i mercantil (3
grups de discussió)

Models
familiars

Cicle
vida

Polítiques
públiques

Cicle
vida

Polítiques
públiques

Cicle
vida

Polítiques
públiques

Cicle
vida

Polítiques
públiques
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Grup 1. Persones amb responsabilitat política.
-

Mª Carmen Esteban. Mataró. > 100.000h.

-

Dolors Fernández. L’Hospitalet. >100.000h.

-

Lluïsa Moret. Sant Boi. 100.000 - 50.000h.

-

Carmela Fortuny. Sant Cugat. 100.000 - 50.000h.

-

Xavier Esteban. Gavà. 20.000 - 50.000h.

-

Xavier Montserrat. Molins de Rei. 20.000 - 50.000h.

-

Mª Rosa Planesas. Tona. 20.000 - 2.000h.

-

Sussanna Campillo. Avià. < 2.000h.

-

Montserrat Ballarín. Diputada Benestar Social.

-

Teresa Padrós. Diputada adjunta.

Grup 2. Persones amb responsabilitat tècnica.
-

Francisco Centeno. L’Hospitalet. >100.000h.

-

Martí Moliner. Badalona. >100.000h.

-

Sonia Guerra. Sant Boi. 100.000 - 50.000h.

-

Núria Cortado. Vilanova i la Geltrú. 100.000 - 50.000h.

-

Rosa Mª Alemany. Gavà. 20.000 - 50.000h.

-

Mercè Ginesta. Pineda de Mar. 20.000 - 50.000h.

-

Mª Jesús Domínguez. Sant Just Desvern. 20.000 - 2.000h.

-

Ester Sarquella. Mancomunitat de la Plana*. municipis de <2.000h.

-

Àngels Noguè. Coordinadora Benestar Social. Diputació Barcelona

-

Ana Olmedo. Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials. Diputació de
Barcelona.

(*) La mancomunitat la Plana està integrada pels municipis de: Malla, Tona, Muntanyola, Santa. Eulàlia de Riuprimer,
Folgueroles, Taradell, Viladrau, Seva, El Brull, Balenyà, Aiguafreda i Sent Martí de Centelles.

Grup 3. Entitats del teixit associatiu en relació a la infància i l’adolescència.
1. Jaume Clupés, president de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la
Infància i l’Adolescència (FEDAIA)
2. Rosa Balaguer, directora general del Casal dels Infants. (*)
3. Carme Bosch, presidenta Ventijol
4. Sònia Bardají, presidenta Federació Catalana de Famílies Monoparentals.
5. Regina Molins, presidenta Famílies nombroses de Catalunya (FANOC)
6. Francesc Acero, president Federació d’Associacions per a l’Adopció (FADA)
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7. Elisabet Vendrell, presidenta Associació de Famílies Lesbianes i Gais. (FLG)
8. Xavier Trabado, president Federació Catalana d’Associacions de Familiars de i
Persones amb Problemes de Salut Mental (FECAFAMM)
9. Montserrat Ginés, subdirectora general Fundació Catalana de l’Esplai.
10. Xavier Pedrós, president de Fundació Marianao. (*)
11. Jordi Roglà, president Caritas Barcelona.
(*) El Casal d’Infants i la Fundació Mariano són entitats que formen part de la Junta directiva d’ECAS (Entitats
Catalanes d’Acció Social).

Grup 4. Persones vinculades al món laboral i mercantil
1. Xavier López, director general de la cooperativa SUARA (atenció a les
persones), membre de CLADE, grup empresarial cooperatiu.
2. Lluis Bahamonde, president de PIMEC Barcelona i president del entre especial
de treball DAU.
3. Carles Barba, president Taula entitats del tercer sector.
4. Crisitina Faciaben, secretària de Política socioeconòmica, CONC.
5. Raquel Gil, secretaria de Polítiques de dona i igualtat, UGT de Catalunya.
6. Maria Bosch, presidenta Associació catalana de treballadores familiars.
7. M. Pilar Puig, presidenta Col·legi oficial de Treball Social.
8. Maite Mauricio, presidenta Col·legi educadores i educadors socials.
9. Jaume Almenara, degà del Col·legi psicòlegs de Catalunya.
10. Josep M Elias Costa, president Col·legi pedagogs de Catalunya.
11. Anna Parès, decana del Col·legi de politòlegs i sociòlegs de Catalunya.
12. Javier Ibars, director de Relacions Laborals i assumptes socials de Foment del
Treball.
3) Mètode Delphi. El tercer nivell el conformaran persones expertes en matèria de
família provinents de l’àmbit acadèmic o de la investigació, que puguin fer aportacions
més sistematitzades, a partir de la seva experiència i trajectòria. A aquestes persones
se’ls demanarà que, seguint una aproximació a la tècnica d’investigació Delphi, facin
aportacions a les tres temàtiques (models familiars, cicles de vida i polítiques
públiques) referides a aspectes de diagnosi, d’anàlisi o epistemologia i de propostes
d’acció. El guió de l’entrevista es rebrà de forma prèvia a la data de citació a través
d’un mail de l’IGOP en el que també es farà una proposta de dates per a efectuar
l’entrevista. La síntesi de la informació recollida en aquestes entrevistes serà retornada
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a les persones participants d’aquesta fase amb objecte que puguin treballar-la i posarla en comú en una sessió conjunta de validació.
“Mètode Delphi”

Dates

1

Enviament guió entrevista i proposta de dates.

Març

2

Elaboració entrevista.

Març- abril

3

Devolució síntesi de la informació recollida en la ronda d’entrevistes.

Maig

4

Sessió de validació amb les persones participants d’aquesta fase.

4 Juny 16-19h

Persones participants:
Joan Subirats. Polítiques socials. IGOP. UAB.
Josep Adelantado. Polítiques socials. IGOP. UAB.
Miquel Àngel Alegre. Educació i immigració. IGOP.
Pere Amorós. Adolescència en risc. UB.
Cristina Brullet. Àmbit Famílies i Sociodemografia. CIIMU.
Xavier Bonal. Adjunt al Síndic per la Infància.
Jaume Funes Director de l’àmbit Estils de vida i adolescència del CIIMU. URL
Sara Moreno. QUIT, Centre estudis sociològics sobre vida quotidiana i treball. UAB.
Cristina Sánchez. Desigualtats gènere. UdG.
Carme Gómez. Directora CIIMU.
Sara Domènech. Institut de l’envelliment. UAB.
Albert Recio. Economia i treball. UAB.
4) Trobada de contrast. En aquesta trobada es formaran grups de treball, aquest cop
heterogenis, amb totes les persones participants en el projecte. Servirà per acabar de
contrastar la informació recollida en cada un dels nivells anteriors i consensuar un
document de conclusions i propostes en matèria de polítiques locals d’atenció a les
famílies.
Calendari: 9 de juliol de 9-14h.

5) Jornada final de presentació. Jornada de presentació pública del Model municipal
de polítiques d’atenció a les famílies, oberta a tots els municipis, entitats del tercer
sector i associacions de la província de Barcelona.
Calendari: pendent de confirmar.
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CRONOGRAMA
Tasques

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Set

Casos
“Mètode Delphi”
Entrevistes
Sessió de validació

04/06

Grups de discussió
Grup responsabilitat política

28/05

11/06
18/06

4/05

Grup responsabilitat tècnica

20/04

Grup món associatiu

21/04

Grup món laboral

27/04

18/05
5/05
19/05
11/05
25/05

Trobada de contrast

9/07

Informes finals
Jornada de presentació

Per a les persones expertes:
Entrevistes pendents de concretar amb l’IGOP.
Sessió de validació: dia 4 de juny de 16 a 19h.
Per a les persones que formen part dels Grups de Discussió:
Grup amb responsabilitat política: dies 28 de maig, 11 i 18 de juny de 16 a 18h.
Grup amb responsabilitat tècnica: dies 20 d’abril, 4 i 18 de maig de 10 a 12h.
Grup del món associatiu: dies 21 d’abril, 5 i 19 de maig de 16 a 18h.
Grup del món laboral: dies 27 d’abril, 11 de maig i 25 de maig de 16 a 18h.
Trobades conjuntes amb totes les persones participants en el projecte:
Trobada de contrast: dia 9 de juliol de 9-14h.
Jornada de presentació: pendent de concretar data
UBICACIÓ
Àrea de Benestar Social, Edifici Serradell, Passeig de la Vall d’Hebron, 171, Barcelona.
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