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Pla de Suport a la Família 2012-2016  
no considerava: 

 
 Necessitat de transformar les polítiques 
familiars 

 
 Suport a les famílies en tot el cicle vital  

 
 Aposta per la prevenció: educació com  
a inversió de futur  

 
 Necessitat de mesures per a fomentar  
la conciliació laboral i familiar  

Antecedents 2016 



Jornada ‘Les 
polítiques familiars a 
Catalunya: impacte, 
reptes i nous models’  

 Les famílies en situació de pobresa no 
han sortit de la crisi. Es manté la 
diferència d’oportunitats i la distància social  
augmenta. Dificultat en l’accés a feina i 
habitatge i pèrdua de poder adquisitiu 

 
 Les conseqüències es veuen en tots 
els models de família i els seus membres, 
en l’àmbit escolar, en la salut mental, en la 
salut relacional i en l’àmbit laboral. 
Vulnerabilitat de famílies monoparentals  

 
 Evitar la reproducció intergeneracional 
de la pobresa  

Situació actual de les famílies 
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 TRANSFORMACIÓ DE LES POLÍTIQUES 
DE SUPORT A LES FAMÍLIES  

 
 TRADUCCIÓ PRESSUPOSTÀRIA  
DE LES POLÍTIQUES FAMILIARS 

 
 MESURES DE CONCILIACIÓ  
DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR 

 
 PREVENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES 
EN TOT EL CICLE VITAL  

 
 COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA 

 
 

Mesures urgents 



Jornada ‘Les 
polítiques familiars a 
Catalunya: impacte, 
reptes i nous models’  

TRANSFORMACIÓ DE LES POLÍTIQUES 
DE SUPORT A LES FAMÍLIES:  
 

 
 Visió global i transformadora  
de les polítiques  

 
 

 Intervenció comunitària   
 
 

 Serveis universals i específics  
per a les famílies més vulnerables  

 
 
 

Mesures urgents 
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TRADUCCIÓ PRESSUPOSTÀRIA  
DE LES POLÍTIQUES FAMILIARS: 
 

 
 Compromís per dotar convenientment 
programes i serveis existents   

 
 

 Nous programes i serveis de caire 
preventiu, comunitari i específic  
 
 

Mesures urgents 



Jornada ‘Les 
polítiques familiars a 
Catalunya: impacte, 
reptes i nous models’  

MESURES DE CONCILIACIÓ LABORAL  
I FAMILIAR: 
 

 
 Iniciativa per a la Reforma Horària  
 
 
 Permisos intransferibles  

 
 

 Permisos i excedències remunerades  
 

Mesures urgents 
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PREVENCIÓ  I SUPORT A LES FAMÍLIES 
EN TOT EL CICLE VITAL: 

 
 Aposta per la prevenció i l’educació 
com a inversions de futur 

 
 PROMOURE RELACIONS POSITIVES 
entre els membres de les famílies  

 
 OFERIR SUPORT durant el cicle vital  
de les persones, posant èmfasi en la 
recuperació dels espais familiars de 
petita infància i en la creació de 
referents familiars 

Mesures urgents 
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ESPAIS FAMILIARS DE PETITA INFÀNCIA: 
 

 Desapareixen gradualment dels 28 municipis 
on es prestaven, en favor de mesures 
d’urgència bàsicament assistencials  

 
 Serveis universals i preventius  

 
 EIXOS BÀSICS: EDUCACIÓ, SALUT, 
SOCIAL I COMUNITAT   
Promocionen benestar infantil i millora 
d’habilitats de criança; fomenten les relacions 
familiars; generen xarxes de suport formal i 
informal; faciliten la detecció de situacions de 
vulnerabilitat; i ofereixen suport en la cura  
dels infants 

Mesures urgents 
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REFERENT FAMILIAR I COMUNITAT: 
 

 Element clau: integralitat de la 
intervenció professional. Un únic referent, 
interlocució i acompanyament eficient. Evita 
duplicitats en la intervenció familiar  

 
 Model de proximitat amb les famílies, 
clarament comunitari, esdevenint referents i 
agents de suport i apoderament per a les 
famílies   

 
 

 

Mesures urgents 
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COL.LABORACIÓ I COMPLEMENTARIETAT: 
 

 
 Entre l’Administració i les entitats del Tercer 
Sector, en el disseny, posada en marxa i 
avaluació de l’impacte,  dels serveis i 
programes  

 
 

 La presència d’ECAS a l’Observatori Català 
de les Famílies podria aportar al debat i 
l’anàlisi de la situació general les especificitats 
de les famílies més vulnerables 

Mesures urgents 
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 Directori de tots els serveis i programes 
per a famílies que actualment estem 
prestant, amb finançament públic o privat   

 
 Una trentena d’entitats recollides al directori 
presten serveis de diferent tipologia: SOAF, 
SAFE, socioeducatius, terapèutics, 
assistencials,  comunitaris,  
arreu del territori català 

 
 Facilitador del CONTACTE i la derivació  
de famílies, eina de VISIBILITZACIÓ de la 
tasca de les entitats i dels/les professionals, 
generadora de SINERGIES I 
COL·LABORACIONS 

Directori d’entitats 

http://acciosocial.org
/que-fem/informes-i-
publicacions/  



Contacte 

ecas@acciosocial.org 
www.acciosocial.org 

Via Laietana, 54 1er 
08003 Barcelona 

T. +34 93 295 5946 
F. +34 93 310 0483 

GRÀCIES! 

ESPEREM QUE US AGRADI 
I US RESULTI D’UTILITAT 

Comissió de Famílies d’ECAS 


