PRESENTACIÓ
La realitat de les unitats familiars,
integrades per mares o pares sols que
assumeixen la responsabilitat en la
cura i educació dels seus fills a
Catalunya està augmentant, al igual
que passa en altres societats europees.
Existeixen diferents estudis i informes
que relacionen la monoparentalitat
amb el risc d’exclusió social. Per aquest
motiu, des del 2007 disposem d’un
servei de suport a famílies
monoparentals i monomarentals des
de l’Àrea de Benestar de l’Ajuntament
de Reus per tal de fer front als diferents
reptes i dificultats específiques
d’aquest tipus de famílies.
Objectius de la jornada
- Visualitzar i identificar aquest tipus
d’organització familiar.
- Exposar la possibilitat de cercar
reptes comuns i necessitats,
problemàtiques i/o dificultats
compartides que els apropin i que fins
i tot puguin justificar accions i formes
de protecció públiques específiques.
- Presentar i mostrar diferents recursos
i accions que donen suport específic a
les famílies monomarentals i
monoparentals.
- Donar a conèixer l’AFMIP.

Organitza
Àrea de Benestar de l’Ajuntament de
Reus.
Adreçat a:
Professionals de l’àmbit dels Serveis
Socials, de l’Educació, de la Salut,
Ampas, Eaps, Associacions de Dones,
famílies monoparentals i
monomarentals ,altres.
Inscripcions
Inscripcions gratuïtes fins el dia 4
d’abril
http://jornades.reus.cat
Més informació a:

LE S FAM ÍLIE S

ndb.ssocials@reus.cat

Hi haurà servei de guarda pels infants
de les famílies monoparentals
assistents. Es prega comunicar la
necessitat d’utilitzar aquest servei en el
moment de fer la inscripció
Col·laboren:
Afmip: Associació de famílies
monoparentals i monomarentals del
Camp de Tarragona.

◊

Grup Cópolis del Dept. de Sociologia i
Anàlisi de les Organitzacions i el Dept.
de Treball Social, de la Universitat de
Barcelona.

◊

Les famílies monoparentals
DIFICULTATS I REPTES
6 d’abril de 2011
Mas Miarnau
Av. Onze de Setembre, Reus

PROGRAMA
17:00 h

19:00 h

20:00 h

RECEPCIÓ I LLIURAMENT DE MATERIAL

TAULA RODONA

CONCLUSIONS—CLOENDA

17:15 h

Diferents accions de suport específic
municipals i comunitaris

ACTE INAUGURAL
Sra. Rosa Garrido, regidora cap d’Àrea de
Benestar de l’Ajuntament de Reus.
17:45 h
CONFERENCIA INAUGURAL
“Famílies monoparentals: debats,
polítiques i realitats”.

Modera: Sra. Chelo Collado,
coordinadora de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Reus

◊

Associació de famílies
monoparentals de Barcelona- Sra.
Sònia Bardagí (presidenta de
l’associació i de la Federació de
famílies monparentals de Catalunya)

◊

Associació de famílies
monoparentals del camp de
Tarragona- Sra. Vanesa Camacho
(presidenta)

◊

Projecte Komkal: Sra. Neus
Domènech, educadora social,
responsable del Servei de suport a
les famílies monop/monom de
l’Ajuntament de Reus

Sra. Clara Camps
Universitat de Barcelona/Grup CÓPOLIS
Presentació: Sra. Marta Llobet,
Departament de Treball Social, Universitat
de Barcelona (Grup Cópolis)
18:30 h
PAUSA—CAFÉ

◊

Sra. Neus Domènech,educadora
social, responsable del Servei de
suport a les famílies monop/monom
de l’Ajuntament de Reus

◊

Sra. Rosa Garrido, regidora cap
d’Àrea de Benestar de l’Ajuntament
de Reus

