JORNADA

Reagrupament familiar: com millorar l’atenció a les persones
reagrupades
Girona (Gironès) — 11 maig de 2018

El reagrupament familiar s’ha revelat com un dels principals reptes que tenim pel que fa a la cohesió
social: en primer lloc, perquè és la via principal d’entrada de població estrangera a casa nostra, i, en
segon lloc, perquè el reagrupament familiar amaga problemàtiques que no són evidents a simple vista
(les dificultats dels tràmits jurídics que acompanyaran tota la vida del reagrupat, la dificultat del
moment concret del retrobament familiar, l’acompanyament psicoemocional necessari tant amb joves
com a amb progenitors abans, durant i després del retrobament, el desconeixement per part del
personal tècnic de les administracions d’aquestes dificultats...).
Aquesta jornada de treball amb personal tècnic de diferents àmbits pretén oferir l’espai per tal que
s’analitzin, discuteixin i s’elaborin propostes per millorar l’atenció a les persones reagrupades.
Posteriorment a la jornada, i impulsat per les tècniques i els tècnics de ciutadania des diferents
ajuntaments, s’intentarà elaborar i dissenyar circuïts municipals d’acollida a les persones
reagrupades.

Objectius
— Reflexionar en torn al procés migratori i les seves dificultats, per fer un bon acompanyament des
del món local/comarcal per una bona cohesió social.
— Analitzar, des de cada àmbit professional, quina és la millor forma d’acompanyament al
reagrupament familiar.
— Consensuar quins haurien de ser els circuïts i els programes idonis per fer un bon
acompanyament familiar.

Persones destinatàries
Personal de les administracions locals de diferents àmbits: educació, habitatge, salut, padró, serveis
socials i acollida.

Continguts
09.00 Conferència inaugural: Com facilitar les capacitats de les famílies reagrupades?
Sra. Isabel Cárdenas, psicòloga i terapeuta familiar. Responsable de l’Espai de Teràpia
Familiar Intercultural de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau de Barcelona i docent a la
Escola de Teràpia Familiar del mateix Hospital.
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10.00 Taula d’experiències
Modera: Sr. Xavier Casademont, Universitat de Girona
Programa “Hola família!” i proposta de treball integral des dels ajuntaments.
Sr. Oriol Amorós i March, secretari d’Immigració, Igualtat i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya
Programa de l’acollida a l’Assentament de Lloret.
Sra. Verònica Rincón, tècnica del Pla de ciutadania de l'Ajuntament de Lloret de Mar
Programa Vaivé.
Sra. Ester Fabregó, educadora social i psicòloga del Servei de suport a famílies del
Consorci d'Acció Social de la Garrotxa
Programa Noves Famílies de l’Ajuntament de Barcelona.
Sra. Marina Sánchez Casanovas, del programa Reagrupament Familiar de l’Àrea de
Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona.

11.30 Descans
12.00 Seminaris de treball
Educació: coordinen Sra. Núria Font i Sra. Betlem Parés, de l’Ajuntament de Manlleu.
Salut: coordina Sr. Xavier Burjons, cap d’Atenció a la Ciutadania del CatSalut,
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a Girona.
Padró: coordina Sra. Carme Roig, cap de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadna de
l’Ajuntament de Lloret.
Serveis Socials: coordina Sra. Ester Fabregó, del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
Acollida: coordinen Sra. Verònica Rincon, de l’Ajuntament de Lloret, i Sra. Meritxell Coll,
del Consell Comarcal del Baix Empordà.
Habitatge: (coordinació pendent de confirmar)
13.00 Cloenda / relatoria
Relatoria a càrrec del Sr. Carles Serra, de la Universitat de Girona.

Dades del curs

Lloc
Horari
Durada
Certificat

Girona
de 9.00 a 14.00 hores
5 hores
Assistència

Inscripcions
http://www.agendaimmigracio.cat

