
                                                                       

 

 

 

 

 

La Plataforma per la Família Catalunya-ONU 2014 organitza pels dies 9 i 10 de 

novembre de 2013 el Primer Congrés, que sota el lema + Família per a un món 

global se celebrarà a les instal·lacions de CaixaForum a Barcelona. Aquest Congrés 

es coordina i col·labora amb el Segon Saló de Famílies Nombroses de Catalunya que 

se celebrarà simultàniament a les instal·lacions firals de Montjuïc, a la vora de 

CaixaForum. 

El Congrés es realitza seguint les línies marcades per l’Assemblea de les Nacions 

Unides que vol que, amb motiu del 20é. Aniversari de l’Any Internacional de la Família 

que es va celebrar el 1994, l’any 2014 sigui d’alguna forma un nou Any Internacional.  

La ONU ha marcat tres línies d’actuació bàsiques: Família i Pobresa i Exclusió Social, 

Família i Solidaritat Intergeneracional, i Família i Treball. Temes d’aquests tres àmbits 

seran els que de maneres diverses s’abordaran en el Congrés. A més de les 

conferències, hi haurà una taula rodona sobre cadascun d’aquells tres camps, a la 

qual s’afegeix una quarta sobre Educació, entenent que de manera transversal afecta 

als tres àmbits. 

D’una altra banda es lliuraran diversos guardons. S’atorgaran els Premis del Young 

Values Film Festival sobre curts i guions cinematogràfics fets per joves, i que enguany 

tenen precisament com temes els tres marcats per l’ONU. Es donaran també dos 

premis, un nacional i altre internacional, a dues persones de trajectòria rellevant i llarga 

en favor de la Família.  

Totes les sessions son  obertes a tothom. No hi podeu faltar! 

Es gratuït. Podeu invitar amics i familiars. 

Si teniu nens veniu amb ells. Estarà resolt. Hi haurà llar d’infants al veí Saló de 

Famílies Nombroses pels més petits, i si ja tenen més d’uns 7 anys els faran un taller 

per la col·laboració de CaixaForum amb els temes de l’exposició “Idees que canvien 

vides” o podran fer treballs manuals o dibuix. 

Els que penseu anar missa el diumenge dia 10 i veieu dificultat. Cap problema. A 

les 7 de la tarda de diumenge, poc després d’acabar el Congrés i el Saló, el Sr. 

Cardenal Lluís Martínez Sistach ens celebrarà una missa a la parròquia més propera. 

Ho teniu al programa. 

Dificultats per l’hora de dinar. Hi ha cafeteria a la pròpia CaixaForum on fan menjars 

amb menú, i també llocs per a dinar al Saló de Famílies Nombroses. 

Potser es cansaran alguns. Per les estones del migdia hi hauran a la pròpia 

CaixaForum magnífiques exposicions com la “Invents: Idees que canvien el món”,  



                                                                       

 

 

“Pissarro” o unes d’Art Contemporani. O anar al Saló de Famílies Nombroses. O 

passejar per la vora; es a Montjuïc. 

Volem que siguin molts els que participen en el Congrés, ja que som molts els que 

volem treballar per la família. 

La Plataforma per la Família Catalunya-ONU 2014 agrupa un gran nombre 

d’organitzacions relacionades amb la Família i ha desenvolupat nombroses activitats al 

llarg de l’any 2013. El Congrés farà un balanç de les activitats realitzades i es 

prepararan les més importants de l’any 2014, que es el central previst per l’ONU. 

Tanmateix, es prepararan unes Propostes o Conclusions que seran elevades a la 

pròpia ONU i a les institucions catalanes, espanyoles i europees. 

Com podeu veure al programa hi ha persones molt rellevants entre els ponents, i 

pensem que els temes són suggerents. Podem aprendre. Ens serà útil. Diverses 

personalitats assistiran a les sessions d’inauguració i de cloenda. També han confirmat 

la seva assistència en representació de les institucions públiques la consellera de 

Benestar i Família de la Generalitat, Hble. Sra. Neus Munté, i la regidora de Família, 

Infància, Usos del Temps i Discapacitats de l’Ajuntament de Barcelona, Irma Rognoni.  

Tothom hi es convidat! Us esperem a tots! 

 

Daniel Arasa  

President de la Plataforma per la  Família Catalunya-ONU 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per inscriure’s al congrés  aneu al  web http://www.congresfamilia.com  

http://www.congresfamilia.com/


                                                                       

 

PROGRAMA 

 

9 de novembre, dissabte 

9:30 – 9:50. Recepció i lliurament de distintius. 

9:55. El President, vicepresidentes i Secretari reben a la regidora de Família, Infància, 

Usos del Temps i Discapacitats de l’Ajuntament de Barcelona, Sra. Irma Rognoni.   

 

AUDITORI DE CAIXAFORUM 

10:00. Obertura del Congrés. El president de la Plataforma, Daniel Arasa, presenta 

l’activitat realitzada durant el 2013 i els objectius del Congrés. 

10:10. Salutació de la Sra. Irma Rognoni, regidora de Família, Infància, Usos del 

Temps i Discapacitats de l'Ajuntament de Barcelona. 

10:15. Paraules de la Sra. Renata Karzmarska, responsable del Programa de 

Família de l’ONU.  

10:20. Lliurament dels Premis Nacional i Internacional a la Trajectòria de persones 

que han treballat en pro de la Família en l’àmbit públic. Els presenta Liberto Senderos 

i els lliura la regidora, Irma Rognoni. 

10:45. Conferència inaugural de Javier Urra, primer Defensor del Menor a Espanya; 

“L’absència del pare a la família”. 

11:20. Exposició de David C. Bancks: "Ensenyament per a sortir de la pobresa" 

(President CEO The Eagle Academy Foundation de New York). 

11:45. Coffee break. Se serveix a la cafeteria del CaixaForum. 

12:05. Lliurament dels Premis del “Young Values Film Festival” de curts i guions 

cinematogràfics fets per joves. Els temes son els proposats per l’ONU (Família i 

Treball, Família i Pobresa i Família i Solidaritat Intergeneracional). Els lliuren la 

regidora Sra. Irma Rognoni i els membres del jurat. 

Es projectaran alguns dels curts guanyadors. Intervencions breus de Juan Zayas 

(president de SomJoves), Juan Carlos Londoño (director del festival) i Daniel Arasa 

(director de CinemaNet). 

13:00. Música de cinema. Interpretada per l’Orquestra Jove Can Ponsic, dirigida per 

Francesc Vidal. 

13:30. Continuació del Young Values Film Festival. 

14:05. Final sessió del matí. 

Temps per a dinar 



                                                                       

 

 

 

LABORATORI CAIXAFORUM 

16:00. Taula rodona: Treball, Conciliació i Funció Econòmica de la Família 

Modera: Ada Garriga. Coordinadora del Grup de Treball “Família i Treball” (IESE).  

Ponents: 

 Núria Chinchilla: “Responsabilitat Social Corporativa”. (Directora del Centre 
Internacional Treball i Família de l’IESE) 

 Ramon Novella: “Propostes per a la Conciliació de la Vida Laboral i Familiar”. 
(President de Professionals per l’Ètica a Catalunya) 

 Carme Sureda: “Importància del treball pels joves amb disminució”. (Directora 
de Aprodisca) 

 Raquel Linares: “La conciliació, factor de protecció per la qualitat de vida i 
prevenció de malalties físiques i psicològiques”. (Directora de la Fundació ABB, 
Psicòloga clínica) 

17:30. Descans 

18:00. Taula rodona: Relació, Cooperació i Solidaritat entre generacions 

Modera: Maria Rosa Lunas. Vicepresidenta de la Plataforma, fundadora d’ACPE, 

presidenta de FOCAGG i coordinadora del Grup “Família i Relacions Institucionals”. 

Ponents: 

 Josep Menchón: “El paper de la família a la societat”. (Secretari de la 
Plataforma) 

 Antònia Hernández: “Pensions de viudetat”. (Presidenta de l’Associació pels 
Drets de les Dones) 

 Eduard Garcia-Freixedes: “La importància de recuperar la solidaritat entre 
generacions dintre de la família”. (Secretari General de FOCAGG i 
vicepresident de Xarxa Senatus). 

 Flor Bellver: “Familiars desapareguts”. (Presidenta d’Inter SOS) 

 Cristina Carretero: “Hàbits alimentaris i pobresa. Factors de Protecció des de 
la família”. (Associació Anorèxia i Bulímia). 

19:30. Final de la jornada 

 

 

 



                                                                       

 

 

10 de novembre, diumenge 

 

LABORATORI CAIXAFORUM 

10:30. Taula rodona: Pobresa i exclusió social en situació de crisi 

Modera: Cecília Bosch. Vicepresidenta de la Plataforma, Fundadora d’Escó, 

responsable del Grup de Treball “Família i Pobresa” 

Ponents: 

 Jordi Roglà: “La situació de pobresa familiar a Catalunya”. (Director de Càritas 
Barcelona) 

 Ignasi Parodi: “Família i Territori”. (President de la Xarxa Europea d’Integració 
Social ENSIE i de la Fundació Trini Jove) 

 Àngel Miret: “Xarxa d’ajut a la pobresa a Barcelona”. (Gerent de Qualitat de 
Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona) 

 Jaume Vives:  “Ajuda espontània u organitzada per a lluitar contra la pobresa. 
Valor humà i efectivitat social”. (Estudiant de periodisme que ha viscut amb els 
pobres del carrer) 

12:00. Descans 

12:30. Taula Rodona: Educació, família i escola 

Modera: Merche Alenza. Pedagoga, directora de Cine i Educació de CinemaNet 

Barcelona.  

Ponents: 

 Anna Ramis: “La relació Família-Escola”. (Mare, mestra i pedagoga)  

 Joan Gratacós: “Dret dels pares a escollir el tipus d’educació”. (President de 
Dret a Escollir i del Sindicat de Pares) 

 Àngel Sánchez: “Solidaritat avis-nets en l’educació”. (Vicepresident de FATEC 
i responsable de Projectes Intergeneracionals) 

 Luigi Contento: “Relacions pares-fills”. (Fedeurendas. Expert italià en 
educació) 

 Francesc Ortiz: “Els promotors educatius. Situació a Catalunya i Espanya”. 
(Director de Fundació Educativa)   

14:00. Final sessió matí 

Temps per a dinar 

 



                                                                       

 

 

 

AUDITORI CAIXAFORUM 

16:00. Presentació de comunicacions. 

16:20. Conferència-col·loqui de Nazrull I. Chowdhury: “Ajut a la pobresa. Els 
microcrèdits”. (Assessor de l’ICO i expert internacional en microcrèdits del Grameen 
Bank). 

16:50. Descans 

17:10. Acte de cloenda. 

17:15. Conferència de Josep Miró: “El futur de les pensions a Espanya”. (Director 
de l’Institut de Capital Social de la Universitat Abat Oliba CEU) 

17:45. Lectura de les Conclusions del Congrés. (a càrrec de Josep Menchón 
Secretari de la Plataforma). 

18:00. Presentació dels objectius i dels principals projectes a realitzar l’any 2014. 
(a càrrec de Daniel Arasa, President de la Plataforma). 

18:10. Cloenda del Congrés a càrrec de la Consellera de Benestar Social i 
Família, Sra. Neus Munté: “Polítiques de la Generalitat envers la família”.  

18:30. Final del Congrés 

*** 

19:00. Missa oficiada pel Sr. cardenal Lluís Martínez Sistach. Parròquia de Santa 

Dorotea  (c/ Santa Dorotea nº5), molt propera al CaixaForum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.- Durant la jornada de dissabte els membres de les entitats de la Plataforma, i qualsevol 

altre participant que ho desitgi, pot presentar propostes de Conclusions del Congrés. Lliurar-les 

al Secretari, Josep Menchón. 


