
AL PLA DE FAMÍLIA,
DIGUES LA TEVA!

Procés participatiu del Pla de Família
Març - abril 2021



QUÈ ÉS EL 
PLA DE FAMÍLIA?
És una proposta municipal 
pensada per a totes les 
famílies.

QUI HO ORGANITZA?
La Regidoria de Salut 

i Ciutadania de 
l’Ajuntament de Reus

PER QUÈ?
La família ha de fer 

front a noves situacions 
que s’han de percebre 

com oportunitats.

COM ES FARÀ?
Amb accions 
informatives, 
formatives, 

d’orientació, de suport 
i acompanyament, 

entre d’altres.

I JO, QUÈ PUC FER?
Dir la teva al 

PROCÉS PARTICIPATIU



QUIN ÉS L’OBJECTIU 
GENERAL del pla de família ?

Visibilitzar les 
famílies a la resta de la 
societat i ciutat.

Autonomia personal Eficiència social planificació estratègica Atenció global universalitat

Línies estratègiques

Desenvolupar diferents 
programes de criança 
per donar eines a les 
famílies i obtenir un 
benestar emocional i un 
coneixement de les 
capacitats pròpies.

Posar a disposició de 
la ciutadania diversos 
recursos per afavorir 
l’ estil de vida 
saludable, tan a nivell 
fisic, emocional i 
social. 

Generar sistemes de 
treball transversal per 
aprofundir en el 
comenixement, la 
detecció i la presa de 
decisions, mitjançant 
la integració de 
diferents disciplines.

Recollir les accions 
que influeixen en 
l’entorn més ampli i 
extern de les famílies 
i que hi interactuen 
amb el seu entorn 
més proper.

Partir del principi 
d’equitat per lluitar 
contra la desigualtat  
i promoure la igualtat 
d’oportunitat de les 
famílies des de la 
diversitat i 
heterogeneïtat 
d’estructures 
familiars.



ARA, ET TOCA A TU!

RODA DE PREMSA
Dimecres, 10 de març

a les 10:30h

TALLERS DE DIAGNOSI
Dimecres 17 de març

Dijous, 18 de març
Dilluns, 22 de març
Dijous, 25 de març

a les 18:00h

ENQUESTA
Del 15 de març

al 9 d’abril

TALLERs DE 
PROPOSTES D’ACCIÓ
Dilluns, 12 d’abril
Dijous, 15 d’abril
Dilluns, 19 d’abril
Dijous, 22 d’abril

a les 18:00h

I a partir d’aquí...

AUDIÈNCIA PÚBLICA
(a concretar)



… LES ACCIONS!

LA FAMÍLIA 
COM A 

PRIORITAT

OPORTUNITAT 
DE CREIXEMENT

SUPORT 
A CADA MEMBRE 

SOLIDARITAT
VEÏNAL

DIVERSITAT 
FAMILIAR

CORRESPONSABILITAT
EN LA CRIANÇA

COHESIÓ
CÍVICA



PER A REUS,
LA FAMÍLIA ÉS EL PRINCIPAL.

Moltes gràcies!
pladefamilia@reus.cat

977.010.057


