
 

                            
 
 
          
 

Des de la més tendra infància els petits necessiten històries i 
s . 
 

          
                   

 
 
 

Programa 
 

18 h  Benvinguda, a càrrec de Miquel Àngel Essomba, comissionat d’Educació, Infància i Joventut. A 
continuació, presentació i moderació de l’acte, a càrrec d’Emília Andreu, gerent de l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona. 

 

18.30 h Taula rodona a càrrec de:  
· Mercè Claramunt, advocada i mediadora, i especialista en dret de família i de violència 
masclista. La seva trajectòria cívica està molt lligada a les associacions professionals del seu 
àmbit: ha estat diputada de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), és membre 
de l’Associació Dones Juristes, de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates i de la Societat 
Catalana d’Advocats de Família (SCAF). 
· Mila Arch, doctora en Psicologia i professora de la Universitat de Barcelona, exerceix com a 
psicòloga forense en l’àmbit familiar. La seva tesi doctoral es va centrar en la intervenció dels 
psicòlegs forenses en les avaluacions pericials de guarda i custòdia d’infants. 

19.30 h  Torn obert de paraules. 

 
20 h   Cloenda, a càrrec d’Emília Andreu, gerent de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 
 
Es prega confirmació d’assistència per garantir l’aforament a l’adreça electrònica imeb@bcn.cat 
 
 
 
Per confirmar l’assistència cal enviar un correu electrònic a: gerència_imeb@bcn.cat    
         
 
 

En sis anys, a Catalunya s’ha doblat el 
nombre de custòdies compartides en els 
divorcis de parelles amb infants menors 
d’edat. El 2011, la custòdia compartida es 
concedia en el 21% dels casos, el 2017 ja 
supera el 40%. L’entrada en vigor de la llei 
catalana que ho regula i que promou la 
coparentalitat després d’un divorci, és un 
dels factors que ha afavorit aquest 
increment. La nova normativa adapta la 
legislació a la realitat social i reconeix que 
hi ha famílies on els dos progenitors 
comparteixen la cura dels fills i filles. Però 
no només ells. També hi ha casos en què hi 
ha altres membres de la família implicats 
en la cura d’aquests infants.  
Però com afecta una situació com aquesta 
en el dia a dia dels infants. Quin paper ha 
de tenir-hi l’educació? Des del Programa 
d’educació en valors volem abordar aquest 
tema, clarificant conceptes, explicant les 
diverses fórmules d’aplicació de les 
custòdies, emmarcant el tema no només en 
l’àmbit legal, sinó analitzant el fenomen 
des de la perspectiva de cura i les 
responsabilitats parentals i marentals i els 
drets dels infants.  
 
 
 

 

 

Programa d’educació en valors 

7 de febrer de 2019, de 18 a 20 h 

 

Sala Vermella del Conservatori Municipal 
de Música ·  Bruc, 110, 1r pis · Barcelona 

Debat: 

Custòdies parentals i marentals i 

l’abordatge des de l’àmbit educatiu 

d’educació en valors 


