Departament de Planificació i
Processos

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I FORMACIÓ 2014

PLA MUNICIPAL DE FAMÍLIA 2013-2016

SESSIÓ DE FORMACIÓ
“DISSENY I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES DE FAMÍLIA”
Dia: 16 de desembre 2014, de 9:00 a 13:30 hores
Lloc: Carrer València, 344, Espai 1
Docència: Institut d’Estudis Superiors de la Família (Universitat Internacional de
Catalunya)

OBJECTIU
En el marc del Pla Municipal de Família 2013-2016 s’organitza una sessió formativa que té per
objectiu aportar una visió panoràmica general sobre les polítiques públiques adreçades a la
família.
A nivell més específic, amb aquesta acció es vol aconseguir:
 Aportar elements de reflexió sobre les polítiques de família a nivell conceptual
 Conèixer diferents models de polítiques de família a nivell europeu
 Conèixer elements conceptuals sobre diferents models d’avaluació de les polítiques de
família.

PÚBLIC DESTINATARI
Aquesta acció s’adreça als/les tècnics/ques referents del Pla Municipal de Família. En concret:
 Tècnics/ques referents de Districtes
 Tècnics/ques de l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (AQViE)
 Tècnics/ques dels altres àmbits o àrees de ciutat
Igualment, resta oberta a d’altres professionals municipals vinculats al disseny, execució o
seguiment de programes, serveis o recursos adreçats a les famílies.
Places previstes: 40.

PROGRAMA i CONTINGUTS

9:00 h

Presentació
Regidora Irma Rognoni

9:15 h

Objectius de la sessió i emmarcament: "Polítiques de família.
Abast i importància de la intervenció pública".
El Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides afirma que la família
fa una contribució social i econòmica clau però rares vegades és el
centre de les principals iniciatives polítiques. Sovint aquestes
polítiques es dirigeixen a dones, infants, persones grans o dependents,
per separat, i no a la unitat familiar per si mateixa. Aquesta ponència
s’entén com una oportunitat per revisar les polítiques orientades cap a
la família com a part de les iniciatives de millora de la cohesió social,
com un instrument molt valuós i eficaç. No obstant això, cal que les
actuacions que configuren aquestes polítiques públiques estiguin ben
dissenyades i gestionades i que identifiquin clarament els objectius i
els instruments per poder-los assolir.
Dra. Montserrat Gas Aixendri, Directora de l’Institut d’Estudis Superiors de
la Família de la Universitat Internacional de Catalunya

10:00 h

"Models de polítiques de família en el marc europeu: cap a on
volem anar?"
L’objectiu de la ponència és entendre quin són els models de política
familiar existents, i quin és el seu impacte en la família. Per fer-ho, la
intervenció es dividirà en quatre parts 1) què entenem per polítiques
familiars, 2) quins models de política familiar hi ha a Europa (liberal,
conservador, socialdemòcrata i mediterrani), 3) quin és l’impacte de la
política familiar en la família en cada un dels models, 4) quins són els
reptes de futur i cap on es vol anar.
Sr. Marc Grau, Investigador de la ISFamily Santander, de la Universitat
Internacional de Catalunya

11:30 h
12:00 h

COFFEE BREAK
Avaluació de polítiques de família
Ponència adreçada a la presentació de les eines essencials necessàries
per l’avaluació de l’impacte de polítiques i programes, així com les
característiques bàsiques del treball amb indicadors.
Dr. Toni Mora, Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de la
Universitat Internacional de Catalunya i Dra. Marta Trapero, Investigadora
de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de la Universitat
Internacional de Catalunya

13:00

Pla de Família: seguiment i avaluació 2014.
Tancament de la sessió
Sra. Carmina Català, Cap del Departament de Planificació i Processos de
l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Ajuntament de Barcelona

OBSERVACIONS
Els participants a la sessió rebran acreditació expedida per la Universitat Internacional de
Catalunya.

