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L’atenció a les famílies vulnerables  
 
 

Introducció 
 
 
Segons les dades del darrer cens a Catalunya, el 87,7% de les persones viuen en 
família. De fet, la família continua sent el primer estadi d’aprenentatge de l’infant, tant a 
nivell individual com social. I encara que en els darrers anys els models de família han 
canviat en funció de l’evolució de la societat, és el nucli familiar  on ens estructurem com 
a persones.  
 
Malauradament, segons l’indicador AROPE, durant el 2017 el 31,3% dels menors de 18 
anys que viuen a Espanya ho fan en risc de pobresa o exclusió social, set punt per sobre 
de la mitjana que composen els 28 països de la Unió Europea. I tot i que des de diverses 
fonts s’insisteix en la millora de l’economia, des de les entitats i organitzacions socials 
s’alerta d’una cronificació de la pobresa en determinats sectors de la societat. Són 
aquestes famílies i, especialment, els seus fills i filles, els que més dificultats tenen per 
poder sortir del cercle de l’exclusió social. 
 
A Catalunya, segons dades de l’Enquesta de Condicions de Vida (Idescat, 2017), un 
20% de persones viuen en llars considerades en risc de pobresa i exclusió social. En el 
cas de tenir fills a càrrec el percentatge puja al 24,2%, i baixa al 15,6% en el cas de no 
tenir fills. La situació més precària es produeix en el cas de les famílies monoparentals, 
on el percentatge arriba al 35,3%. 
 
Si reconeixem el nucli familiar com el primer espai de desenvolupament de l’infant és 
necessari actuar en ell per poder millorar la seva situació, especialment quan els seus 
membres viuen en situació de pobresa o d’exclusió social. Analitzar la situació actual, 
compartir experiències i fer incidència en les polítiques referents a infància i estat del 
benestar són alguns dels objectius d’aquest Congrés. 
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I Congrés internacional sobre intervenció socioeducativa amb 
famílies i infància en situació de vulnerabilitat 
 
 
1 i 2 d’abril de 2019 
Lloc: CaixaForum Barcelona de Fundació "la Caixa" (Avinguda Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 6-8. Barcelona) 
 
El I Congrés Internacional sobre intervenció socioeducativa amb famílies i infància en 
situació de vulnerabilitat vol posar el focus en els diferents models d’atenció que s’estan 
duent a terme en l’actualitat per millorar la situació d’aquestes persones. No en va, tota 
intervenció que es faci sobre un infant o adolescent implica, necessàriament, el seu nucli 
familiar.  

L'experiència familiar estructura la ment i la identitat proporcionant-nos un marc de 
creixement emocional inicial i una matriu relacional de pertinença que permet una vida 
de convivència i la socialització. Per això la família ha de parar atenció a les necessitats 
del desenvolupament infantil i acompanyar el seu creixement, oferint una estabilitat de 
les relacions alhora que una adaptació canviant a mesura que els fills i filles creixin i les 
seves necessitats canviïn cap a una autonomia creixent. 

S'ha d'atendre també als canvis d'un context sociocultural en moviment que requereix a 
la família adaptacions i ajustos complexos que poden generar confusió, desorientació, 
solitud, falta de suport social i sentiments d'inadequació parental. 

D'altra banda, l'experiència de criar i acompanyar a la descendència en el seu 
creixement augmenta l'experiència infantil de l'adult que s'enfronta a la seva pròpia 
història com a fill/a actualitzant capacitats i també dificultats, conflictes, ferides, que en 
alguns casos poden provocar un funcionament parental que provoca riscos per als fills. 
En aquest sentit, els recursos de suport a les famílies són fonamentals. Per ajudar als 
nens i nenes cal ajudar a la família i recuperar el sentit que el servei de cura de la infància 
és tasca de tota la comunitat. 
 

 
Objectius del Congrés 

 
 
Els objectius principals que busca el Congrés són: 

1. Debatre entre persones expertes i professionals sobre els principals àmbits de 
la intervenció socioeducativa  

o Espais d'aprenentatge en l'àmbit socioeducatiu 
o Violències (gènere, filo-parentals), la infància com a víctima 
o Salut (física i mental) 
o Processos migratoris 

2. Compartir els diferents paradigmes de treball: individual, grupal i comunitari  
3. Abordar les metodologies i estratègies que poden contribuir a la millora de la 

intervenció socioeducativa  
o Mentoria social intergeneracional per acompanyar a les famílies i la 

infància en situació de risc o exclusió social 
o Acompanyament a famílies: treball a domicili 
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o Centres socioeducatius: treball integral amb infància, adolescència, 
joventut i família 

4. Atendre alguns dels principals reptes actuals de caràcter transversal en 
intervenció  

o Avaluació: el repte de la intervenció basada en evidències 
o Espais de cura dels/les professionals 

Aquests objectius s'emmarcaran al debat sobre qüestions d'actualitat: : 
• Polítiques de protecció social davant situacions de pobresa i vulnerabilitat de 

les famílies 
• Drets de la infància i la família en situacions de vulnerabilitat social 
• Educació i apoderament de les famílies des d'una mirada resilient 

El model de Congrés combina: 
• Ponències i debats entre persones expertes i professionals de la intervenció 
• Exposició de metodologies sobre la base de casos exemplars 
• Comunicacions amb debat i participació 

De manera transversal, el Congrés pretén: 
• Fomentar la participació i transferència dels programes i actuacions 

d'intervenció 
• Incloure la mirada internacional a la intervenció socioeducativa 

 
 

 
Ponents destacats 

 
 
 

Prof. Fernando Vidal  
Director de l’Instituto Universitario de la Familia de la Universidad 
Pontificia de Comillas  

Currículum  
 
Fernando Vidal és doctor en Sociologia, fellowship de Boston College i professor de la 
Universidad Pontificia Comillas, on dirigeix l'Instituto Universitario de la Familia. 
Fundador de la Social Sciences IFCU Network, president de FUHEM i del Centro de 
Investigaciones por la Paz, president de Fundació RAIS, patró de Boscosocial, patró de 
la Fundació FOESSA i ha estat en la coordinació dels tres últims informes FOESSA. Va 
dissenyar la primera Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar.  
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Dr. Jordi Riera  
Catedràtic d’Educació de la Universitat Ramon Llull, en la Facultat de 
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (FPCEEB-
URL)  

 

Currículum  
 
Diplomat en Magisteri, especialitat Ciències Experimentals, a l'Escola Universitària 
Mestres Blanquerna, Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i doctor en Pedagogia per la UAB. Actualment és catedràtic d'Educació 
a la URL i Vicerectorat de Política Acadèmica i Adjunt al Rectorat de la FPCEE 
Blanquerna, en l'àmbit de la investigació és l'investigador principal del Grup de Recerca 
en Pedagogia, Societat i Innovació. 
 

 

 

Dra. Carmen Tello i Casany 
Psicòloga Clínica, presidenta de la Associació Catalana per a la 
Infància Maltractada ACIM 2. 

 
Currículum  
 
Psicòloga clínica i Doctora en Psicologia. Jubilada del CSMIJ Lleida i de la Facultat de 
Medicina UdL. Vicepresidenta Federació Associacions Prevenció Maltractament Infantil.  
 

 
 
 
 
Dra. Montserrat Dolz Abadi 
Cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona. 
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Sra., Serena Cotic 
Educadora social en Domus Nostra - Caritas Roma 

 
Currículum  
 
Llicenciada en Ciències de l'Educació a la Universitat del Vaticà "Auxilium" de Roma, on 
va continuar amb un màster en "Planificació i gestió de serveis socioeducatius". Ha 
aprofundit en la formació amb diverses experiències, com ara a escoles d'estiu sobre 
educació ambiental i economia circular (a Itàlia i a l'exterior), pràctiques, voluntariat i 
experiències d'investigació. Va començar a treballar com a educadora social el 2014 en 
una comunitat educativa. Des 2016, treballa a la casa de la Domus Nostra, gestionada 
per Càritas de Roma. 
 

 
 
 
Dra. Rocío Calvo 
 
Professora titular de Pràctica global en la Escola de Treball Social de 
Boston College. 
 

 
Currículum 
 
Professora associada de pràctica global a l'Escola de Treball Social de Boston College. 
També és la directora Fundadora de la Iniciativa de Lideratge Latinx (LLI), i és colíder 
de la Iniciativa Grand Challenge per aconseguir la igualtat d'oportunitats per a tots en 
l'Acadèmia Americana de Treball Social i Benestar Social. El seu treball se centra en el 
paper dels serveis públics en la integració dels immigrants i els seus fills. 
 

 

 
 
Sra. Noelia Moyano Rubiales 
Directora de Serveis Socioeducatius i Psicosocials d’àmbit municipal i 
desenvolupament tècnic en Agintzari SCIS. 

 
Currículum 
 
Llicenciada en Pedagogia per la UPV/EHU i habilitada com a educadora social. 
Certificat-diploma d’Estudis Avançats en Intervenció Psicopedagògica, s’ha especialitzat 
també en supervisió, orientació, coaching i en supervisió i rols d’equip. 
Inicià la seva carrera professional compaginant el treball d’educadora social en un equip 
d’intervenció socioeducativa amb la docència com a  professora interina en el 
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Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la UPV-
EHU.  
Actualment dirigeix els Serveis Comunitaris de Agintzari en Bizkaia i Gipuzkoa, en 
l’àmbit de la intervenció socioeducativa i psicosocial i desenvolupa responsabilitats en 
matèria de desenvolupament tècnic en Agintzari SCIS.

 

 
 
 
Sr. Angel Sainz Palomar 
Director de serveis socioeducatius i psicosocials d’àmbit municipal en 
Agintzari SCIS. 

 
Currículum 
 
Llicenciat en Pedagogia i Diplomat en Educació Social per la Universidad de Deusto. 
Director de Lleure i  animador sociocultural certificat pel Govern Basc. 
Inicià la seva carrera professional como animador comunitari y educador de carrer en 
un equip d’intervenció socioeducativa, desenvolupant aquestes funcions durant catorze 
anys.    
Actualment dirigeix els servicios comunitarios de Agintzari en Bizkaia, en l’àmbit de la 
intervenció socioeducativa i psicosocial. 
 

 
 
 
 
 
Shelagh Young 
Director of Scotland, Home-Start UK 

 
Currículum 
 
Shelagh Young es va unir a Home-Start UK el 2015 com a Directora d'Escòcia. Abans 
d'unir-se a Home-Start Regne Unit, va treballar com a periodista i acadèmica amb 
diverses organitzacions benèfiques líders, primerament, amb Oxfam GB. 
El seu interès en la justícia social i la sostenibilitat, desenvolupat durant la seva carrera 
en el periodisme i amb Oxfam, la va portar a treballar amb la Comissió de 
Desenvolupament Sostenible. Posteriorment va tornar al Tercer Sector. 
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David Casado 
Doctor en Economía por la Universidad Pompeu Fabra y Máster en 
Hacienda Pública y Análisis Económico por el Instituto de Estudios 
Fiscales. 

 
Currículum 
 
Treballa a l'Àrea d'Estratègia, Prospectiva i Comunicació Interna de la Fundació 
Bancària "la Caixa", a càrrec de l'avaluació de programes. Abans d'incorporar a "la 
Caixa", el 2016, va ser analista a l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques 
(Ivàlua) i, anteriorment, investigador al Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) 
de la Universitat Pompeu Fabra i professor associat del departament d'Economia i 
Empresa d'aquesta mateixa universitat. 

 

 

 

 
Karmele Acedo  
CEO, Grupo Servicios Sociales Integrados S. Coop. 

 
 
Currículum  
 
Llicenciada en Psicologia per Universitat de Deusto (1989), va realitzar un Internat 
doctoral: en l'àrea de Gestió de Qualitat en CROWNSVILLE Hospital Center 
CROWNSVILLE, MD 21032. Estats Units, (1990), i la recerca doctoral a l'Hospital de 
Sant Jaume, Vitòria -Gasteiz, i va iniciar el seu camí professional en l'àmbit de 
l'Administració Pública, Ministeri de Sanitat, Unitat de Qualitat (1990-1992), per passar 
a la consultoria de gestió de RRHH. L'any 1999 s'incorpora a Grup Serveis Socials 
Integrats com a responsable de Qualitat i Formació. 

 

 
 
 
 
Sr. Francesc Iglesies i Riumalló  
Secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya   
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Carmen García de Andrés 
Presidenta de Fundacion Tomillo  

  
 
Currículum  
  
Des de 1985 a 2008 va desenvolupar una carrera professional com a assessora 
d'empreses. Vocal del Patronat de la Fundació Farigola el 2006 passa a la Direcció 
d'aquesta entitat. Ha estat Fundadora - i presidenta des de 2013 fins a l'abril 2017- de 
la Fundació YBS. Vocal i tresorera de la Junta Directiva de l'Associació Espanyola de 
Fundacions (AEF). Membre del Patronat de Rais Fundació i Fundació Xavier de Salas, 
així com membre del Consell de la iniciativa col·lectiva Junts per l'Ocupació. 
  
 

 
 
 
Dra. Isabel Torras Genís. 
Profesora de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere 
Tarrés- URL. Especializada en pequeña infancia, competencias 
parentales, teoría del vínculo e infancia. 
 

 
Currículum 
 
Doctora en Psicologia. Experta en desenvolupament psicològic infantil i en atenció 
psicosocial dels processos del canvi. Professora en els estudis de grau i postgrau de la 
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL. Membre del grup de 
recerca GIAS de la URL. 
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Programa 
 
 

Dia 1: 01/04/2019 

9.30 a 10.30h 
Presentació 
del Congrés 

Sr. Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere 
Tarrés  
Sra. Montse Buisán, subdirectora de la Fundació la Caixa 
Sr. Josep Muñoz, gerent de Serveis de Benestar Social de la 
Diputació de Barcelona 
Il·lma. Sra. Laia Ortiz, segona tinenta d’alcaldia i regidora de 
Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona 
Sra. Ester Cabanes, directora general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència  
 

Conferència 1 
10.30 a 
11.30h 

Polítiques de protecció social davant situacions de pobresa i 
vulnerabilitat de les famílies 
Dr. Fernando Vidal Director de l’Instituto Universitario de la 
Familia de la Universidad Pontificia de Comillas 

Pausa 

Debat 1 
12 a 14h 

Àmbits d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i promoció 
social de les famílies i la infància vulnerable 

12 - 
12.30h 

1. La missió i l’acció socioeducativa com a eix 
determinant per trencar el cercle hereditari de la 
pobresa infantil 
Dr. Jordi Riera. Catedràtic d'Educació de la 
Universitat Ramon Llull, a la Facultat de Psicologia, 
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna 
(FPCEEB-URL). 

12.30 - 
13h 

2. Violències (gènere, filo-parental), la infància com 
a víctima 
Dra. Carme Tello Presidenta d’ACIM-Associació 
Catalana per la Infància Maltractada 

13 - 
13.30h 

3. Salut  
Dra. Montserrat Dolz Abadia. Cap del Servei de 
Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona.  

13.30 - 
14h 

4. Processos migratoris 
Sra. Serena Cotic, Educadora social a Domus 
Nostra - Caritas Roma 

Pausa 

15.30 a 
17.30h 

Espai de comunicacions I 
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Dia 1: 01/04/2019 

Pausa 

Conferència 2 
18 a 19h 

Claus d'intervenció socioeducativa per a la inclusió social de 
famílies en situació de vulnerabilitat 
Dra. Rocío Calvo. Professora titular de pràctica global a l'Escola 
de Treball Social de Boston College, el seu treball es focalitza 
en el rol dels serveis públics en la integració dels immigrants i 
les seves famílies. 

 

Dia 2: 02/04/2019 

Debat 2 
9.30 a 12h 

Metodologies i models d'intervenció amb famílies i infància en 
situació de vulnerabilitat 

9.30 - 
10.30h 
 

Sra. Noelia Moyano Rubiales. Directora dels 
Servicios Socioeducativos y Psicosociales de 
ámbito municipal y desarrollo técnico a Agintzari 
SCIS.  
Sr. Angel Sainz Palomar. Director dels Servicios 
Socioeducativos y Psicosociales de ámbito 
municipal a Agintzari SCIS. 

10.30 - 
10.50h 
 

1. La mentoria social intergeneracional per 
acompanyar a les famílies i la infància en situació 
de risc o exclusió social 
Sra. Shelagh Young Directora de Home-Start 
Scotland 

10.50 - 
11.10h 
 

2. L'acompanyament a famílies: treball a domicili 
Sra. Karmele Acedo, CEO del Grupo Servicios 
Sociales Integrados S. Coop. 

11.10 - 
11.30h 
 

3. Centres socioeducatius: treball integral amb 
infància, adolescència, joventut i família 
Sr. Francesc Iglesies i Riumalló Secretari d’Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 

11.30 - 
11.45h 
 

Repte transversal 1: Avaluació: el repte de la 
intervenció basada en evidències 
Dr. David Casado Marin. Responsable d’avaluació 
a La Fundació Bancària La Caixa. 

11.45 - 
12h 
 

Repte transversal 2: Espais de cura dels/les 
professionals 
Sra. Carmen García de Andrés. Llicenciada en 
Ciències Econòmiques i Empresarials. Ha treballat 
23 anys en el sector privat com a assessora 
d'empreses. Vocal de la Junta Directiva de 
l'Associació Espanyola de Fundacions. Presidenta. 
Fundación Tomillo 

Pausa 
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Dia 2: 02/04/2019 

12.30 a 14.30h Espai de comunicacions II 

Pausa 

Conferència 3 
16 a 17h 

Reptes del treball amb famílies i perspectives de futur. 
Dra. Isabel Torras Genís. Professora de la Facultat d'Educació 
Social i Treball Social Pere Tarrés-URL. Especialitzada en 
petita infància, competències parentals, teoria del vincle i 
infància. 

17 a 17.30h Clausura 
Dr. Josep M. Garrell Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull 
Dr. Joan-Andreu Rocha Scarpetta, degà de la Facultat de 
Treball Social i Educació Social Pere Tarrés - URL 

 
 

Dia 1 01/04/2019 

 
De 15:30 a 17:30 
 

Espacio de comunicaciones I  

15:30 a 
16:15 
 

Espacios de 
aprendizaje 

Ocio y menores: una intervención en 
el barrio de San Marcelino. Marta 
Senent Capuz y Marta Lozano 
Ramón 
Alimentación saludable con familias 
vulnerables en centros educativos. 
Pilar Muro. 
Proyecto FITES: Alpinismo y trabajo 
psicosocial (basado en dinámicas de 
aprendizaje emocional y proyecto de 
vida personal) con jóvenes acogidos 
en familia extensa. Marc Ros  

 

Violencia 
 

La vulneración de los derechos de la 
infancia en las rupturas conflictivas de 
pareja. Viviana de Sousa  
Medios de asistencia y ayuda a las 
menores víctimas del delito. José 
Sáez Olmos 
La relación de ayuda socioeducativa 
con personas en situación de 
vulnerabilidad por Violencia Filio-
Parental. Laura Abad Carballo 

 

Salud 

Medidas Judiciales de Menores. La 
Respuesta al Tratamiento Psicológico 
“Proyecto Encuentrx”: Cambiando el 
Sistema. Helena Samperio Zorraquino 
y David Sánchez de la Blanca Muñoz.  
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Espacio Joven Assistencial; un 
proyecto para la salud relacional de 
familias e infancia en situación de 
vulnerabilidad psicosocial que 
requieren de una intervención 
psicoterapéutica familiar. Eva 
Ezcurra, Àngels Pujol, Mercè 
Triay, Lluís Lalucat. 
Mentalización: un concepto para 
acompañar a las familias en la 
comprensión de la infancia durante la 
primera etapa. Anna Lopez Romero, 
Isabel Torras Genís. 

 

Procesos 
migratorios 

Madres entre dos culturas. Elvira 
Méndez Méndez, Griselda Paredes 
Franco.  
(Re) Construir el acompañamiento 
de las familias inmigrantes. 
Diagnóstico de un estudio de caso de 
una escuela de Barcelona  
Un reto de la interculturalidad: el 
acompañamiento de las familias 
migrantes. Júlia Abelló Salvadó. 
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Día 2 02/04/2019 

 

De 12:30 
a 14:30 

Espacio de comunicaciones II 

 

Mentoria social 
integracional para 
acompañar a las 
familiar i la infancia 
en situación de 
riesgo o exclusión 
social. 

El programa social de apoyo Familiar al Éxito 
educativo como un proceso educativo en 
entornos de máxima vulnerabilidad. Anna 
Tarrés Vallespí, Meritxell Argelagués 
Besson. 

Generaciones voluntarias. Mentoria social 
entre personas grandes i familias i infancia en 
situación de riesgo o exclusión social. José 
Manuel Alonso Vera, Andrés Lorenzo 
Aparicio, Eveline Chagas Lemos, David 
Mateo Casado 

Familias por Familias:  
un proyecto de mentoria de proximidad entre 
familias. José Manuel Alonso Vera, Eveline 
Chagas Lemos, Isabella Marín Muñoz  

 

Acompañamiento a 
las familias: trabajo 
a domicilio 

Una oportunidad de innovación i de 
“desaprender” para los y las profesionales en 
la intervención socioeducativa con familias 
crónicas des de los servicios básicos de 
atención social. Alba Pirla Santamaria 

Una experiencia de acompañamiento a las 
familias adoptivas con niños y niñas con 
necesidades especiales. Elena Requena 
Varón, Montserrat Garcia-Oliva, Gisela 
Ribera Bargalló i Jasús Gisela i Vilar Martín. 
Casas infantiles: un hogar donde crecer i 
fortalecer el vínculo y el bienestar familiar. 
Carmen Castejón 

 

Centros 
socioeducativos: 
trabajo integral con 
infancia, 
adolescencia 
juventud y familia. 

Atención integral a la infancia y a sus familias 
en las guarderías. “L’EIPI con la escuela”. Ana 
Rosa Vidal Carreño 

El trabajo con familias des de los centros 
socioeducativos: propuestas pedagógicas 
para mejorar las competencias parentales. 
Xavier Escribano Segura, Txus Morata i 
Garcia, Paco López Jiménez 

El servicio de atención a las familias del CRAE 
casa las Viñas. Laura Pascual Caellas, Marta 
Viñas Bolaino, Jordi Olivé Ribalda 
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Opcions per a reportatges que poden complementar el seguiment del Congrés: 

- Programa Batecs per acompanyar dones embarassades en risc d’exclusió 
social que passen per moments complicats durant la gestació. 

- L’atenció socioeducativa a les famílies vulnerables en els espais familiars 
dels centres socioeducatius. 

- Dossier sobre Monoparentalitat femenina i pobresa, elaborat per Isabel Torras 
i Andrés Lorenzo, professors de la Facultat d’Educació Social i Treball Social 
Pere Tarrés-URL. Possibilitat d’entrevistar experts més el testimoni d’una 
mare monoparental que ha de treure endavant ella sola a la seva família.  

- Com el reforç escolar que es fa en els centres socioeducatius ajuda a millorar 
els resultats acadèmics i millora l’autoestima dels infants i joves que hi participen. 

- Impacte dels factors socials en l’atenció a la salut mental. Estudi que mostra 
com els factors socials incideixen en la qualitat de vida de les persones estan 
diagnosticades d’alguna malaltia mental realitzat  als centres de salut mental 
infantojuvenil i d’adult de Sants- Montjuïc.  

- Com afecten els problemes bucodentals als infants de famílies que no es poden 
permetre l’accés a un dentista privat? Possibilitat de realitzar un reportatge en 
un dels centres socioeducatius que participen en aquest programa. 

- El Programa “Te miramos los ojos” de la Fundació Etnia Barcelona en 
col·laboració amb Vision for Life i la UPC ha revisat la visió a més de 1.400 
infants en situació de vulnerabilitat social amb l’objectiu de reduir el fracàs 
escolar relacionat amb la falta de visió i millorar la seva qualitat de vida. 
Possibilitat de realitzar un reportatge en un dels centres socioeducatius 
que han participat en aquest programa. 

 
 
 

Consell assessor  
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Consell organitzador: 
 
 
Sr. Rafael Ruiz de Gauna i Torres 
Director de Relacions Institucionals, de Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació 
Pere Tarrés i de la Xarxa de Centres Socioeducatius. 
 
Dr. Joan-Andreu Rocha Scarpetta 
Degà de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL. 
 
Dra. Txus Morata i Garcia 
Professora Titular de la Universitat Ramon Llull 
Professora del Grau d'Educació Social, Treball Social i Màsters Universitaris. 
Directora del Màster Universitari: Models i Estratègies d'Acció Social i Educativa en la 
Infància i l'Adolescència. 
Coordinadora Grup de Recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS)  - Grup de recerca 
preconsolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya 2017 SGR 1002 
 
Dra. Maria Tereza Leal Cavalcante 
Vicedegana de Recerca i Relacions Internacionals de la Facultat d'Educació Social i 
Treball Social Pere Tarrés. 
Professora dels Graus en Educació Social i en Treball Social. 
 
Sra. Berta Soley Daró  
Serveis de Recerca i Relacions Internacionals. 
 
Sra. Montserrat Martínez Melo 
Àrea de Metodologia i Estudis en Acció Social del Departament de Consultoria i Estudis. 

mailto:fundacio@peretarres.org
http://www.peretarres.org/


 

FUNDACIÓ PERE TARRÉS. Numància, 149-151. 08029 Barcelona. 
Tel.: 93 430 16 06  Fax: 93 419 62 68. fundacio@peretarres.org  www.peretarres.org 

 

 
Patrocinadors : 

 

 
 
 
 
 
 
 

Per a més informació: 
 
 
 
Per més informació, gestionar entrevistes o reportatges o il·lustrar les vostres 
informacions us podeu adreçar a: 
Isabel Vergara, Nati Pareja i Montse Dalmau 
Departament de Comunicació  
Tel.: 93 430 16 06 / Mòbil: 669 84 41 75 / 660 07 34 34 / 619 16 52 82 
premsa@peretarres.org   
 
La Fundació Pere Tarrés és una entitat no lucrativa d'acció social i educativa amb la finalitat de 
promoure l'educació en el lleure d’infants i joves.   Amb el temps, la seva acció s’ha ampliat  a 
altres àmbits de l’acció social com ara la formació, la recerca i la gestió en el Tercer Sector. La 
tasca social de la Fundació Pere Tarrés està avalada per 60 anys d’experiència, pels més de 
400.000 beneficiaris i beneficiàries que cada any participen als diferents projectes i serveis i per 
l’acreditació de la Fundación Lealtad, prestigiosa institució que cada any analitza la gestió i bones 
pràctiques de les ONG i ONL més importants de l'Estat Espanyol. L’any 2016 ha rebut la Creu 
de Sant Jordi que li ha concedit la Generalitat de Catalunya. 
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