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ELS ITINERARIS DELS INFANTS,
JOVES I LES SEVES FAMÍLIES 
AL SISTEMA DE PROTECCIÓ INFANTIL

Escenaris del present i reptes del futur



18:30 - 19:30

14:00 - 16:00

16:00 - 18:30

Escenaris del present i reptes del futur

INTRESS convoca les Jornades d’Infància i Família, en 
el marc de la celebració dels primers 25 anys de l’entitat.

Des del començament de la nostra trajectòria, Intress 
ha estat especialment vinculat als recursos especialit-
zats a l’àmbit del sistema de protecció infantil, ajustant 
els serveis i models d’intervenció a les necessitats de 
cada moment. 

La nostra experiència ens ha permès ser testimonis 
de la complexitat del sistema de protecció infantil, així 
com de les constants transformacions de les proble-
màtiques que abordem, que exigeixen un enfocament 
integrador i una acció ordenada i coherent des de la 
pròpia xarxa social i professional.
Ja fa temps que professionals i institucions expressen 
la necessitat de poder apropar-nos a través d’un llen-
guatge comú, que agilitzi la comunicació, garanteixi 
els acords en els processos de presa de decisions i 
faciliti aquesta mirada integradora. I encara que els 
primers esforços semblen estar donant els seus fruits 
en la creació de manuals de procediment, protocols 
de detecció i unificació de registres, la realitat dels 
recursos especialitzats segueix sent molt dispersa. 

En aquesta necessitat radica en el nostre desig de 
potenciar una trobada entre professionals, institucions 
i administracions que faciliti la reflexió sobre les neces-
sitats actuals dels acolliments familiars, residencials i 
de l’adopció des d’una posició crítica i innovadora pels 
escenaris de futur.

L’adequació dels recursos a les necessitats actuals ha 
de donar lloc als reptes de futur que professionalment 
i institucionalment hauríem d’adoptar.

9:30 - 10:00 9:30 - 11:30

10:30 - 11:00

11:30 - 14:00

Entrega de documentació

Inauguració de la Jornada:
- Montse Castanyer, Presidenta d’Intress.
- Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència. 

Sra. Anna Solés i Franch. Directora General de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència. 
(Pendent de confirmació)

- Pilar Nuñez, Directora Tècnica de l’Àrea d’Infància i 
Família d’Intress.

Coffee Break

1ª Sessió:
- Una mirada integradora als acolliments familiars. 

Pedro Elias Moliner, Responsable del Programa 
de Acogimiento familiar no preadoptivo del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón.

- Especialització en els acolliments familiars. 
Dolors Prats, DGAIA.

- Els grups de recolzament en l’acolliment en família 
extensa. Equip ACOFAM d’Intress Mallorca.

- Propostes de treball amb les famílies d’origen. 
Carmen Comellas. Coordinadora EAIAS de Barcelona.

Modera Dra. Carmen Montserrat Boada, 
Universitat de Girona.

Pausa

2ª Sessió:
- Narratives reparadores en adopció: el treball sobre 

la condició adoptiva al llarg del cicle vital. Javier 
Múgica, Agintzari S. Coop. de Iniciativa Social.

- Canvis al panorama de l’adopció i reptes de futur. 
Ana Berastegui i Blanca Gómez Bengoechea, 

 Universidad Pontificia de Comillas.
- Seguretat, afecte i reestructuració en el procés 

adoptiu. Jordi Fabregat, Servei d’Adopcions 
d’Intress. Barcelona.

- La veu de la persona adoptada.

Modera Jordi Pidelaserra, pedagog i pare adoptiu.

Presentació i entrega de premis del 1r concurs Ció 
Barjau d’Infància i Família d’Intress. Des de la participació 
activa dels nens, nenes i joves vinculats a l’entitat.

3ª sessió
- Coherència i continuïtat en els acolliments residencials. 

Encarna Medel, educadora social y supervisora de 
Centres Residencials d’Acció Educativa.

- El model d’intervenció educativa d’Intress. Equip 
del CRAE ELIMA.

- La transició a l’edat adulta. Dolors Chavarria. Àrea de 
Suport al Jovent Tutelat i Extutelat. Departament de 
Benestar Social i Família.

- Des de la pròpia vivència.

Modera Araceli Lázaro, Secretària de l’Observatori dels 
Drets de la Infància. Secretaria d’Infància i Adolescència. 
Departament de Benestar Social i Família.

Coffee Break

4ª sessió
- El treball en xarxa. José Ramón Ubieto, psicòleg clínic 

i psicoanalista. Coordinador del projecte de treball 
amb famílies “Interxarxes”. 

- Constel·lant la xarxa. Buscant l’ordre i la coherència. 
Presentació d’un cas: Consteladors, Joan Garriga, 
de l’Institut Gestal i Marina Solsona.

Modera José Ramón Ubieto

Pausa

Ponència de tancament
Les competències parentals. Jorge Barudy, Fundador 
i actual Director d’EXIL, Centre Mèdic psico-social 
per a refugiats polítics i víctimes de tortura a Bèlgica 
i Espanya. Consultor i supervisor de Programes de 
prevenció i tractament de maltractament infantil a 
Amèrica Llatina, Bèlgica, França i Espanya

Cloenda de l’acte.
Conseller de Benestar Social i Familia. 
Hble. Sr. Josep Lluís Cleries i Gonzàlez. 
(Pendent de confirmació)
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