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Gràcies per convidar-me i des de Logos Media us agraïm que ens heu tingui en compte per a aquesta 

jornada. 

ANTECEDENTS 

 No tant per a saber qui ha estat primer 

 Sinó per veure que s’ha anat treballant almenys en els 7 darrers anys  

 

ANY 2009 

PARLAMENT DE 

CATALUNYA 

 

Connie Capdevila cita la figura del Coordinador Parental. 

Compareixença Connie Capdevila al Parlament de 
Catalunya. Minut 12. Informació de la figura del 
Coordinador/a Parental. https://ja.cat/copa2009  
 

ANY 2011 

MADRID 

Presentación de la Figura de Coordinador Parental 

SUSAN BOYAN  UNAF  15/11/2011 

ANY 2012 

DOMINIC D’ABATE 

GEMME & ACDMA 

SEMINARIO DE COORDINACIÓN PARENTAL 

EN ESPAÑA A CARGO DE DOMINIC D’ABATE 

EN OCTUBRE DE 2012  ORGANITZAT X 

GEMME I ACDMA  

ANY 2013 

TRADUCCIÓ 

COPC: TRADUCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS DIRECTRICES DE LA AFCC 

PEL COPC. Associació de tribunals de família i conciliadors. 

EXPERIENCIA 

PILOT 

LOGOSMEDIA 
Logos Media:  

1era experiència sobre Cordinació de parentalidad en el  Jutjat de família de 
Sabadell 2013-2014   https://ja.cat/CopaSabadell  

ANY 2014 

PILOT 

EXPERIENCIA PILOT CMDPC 

 http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1295638-catalunya-

aclarira-el-paper-del-coordinador-parental.html 

 http://ecatalunya.gencat.cat/eCatRepository/download?fileId=40280e8c4b
c479ba014bcb2fae9502dd  

ANY 2015 

LLIBRE  

LIBRO: LA COORDINACION PARENTAL, CUANDO LAS 

FAMILIAS NO SABEN QUE HACER  ED. HUYGENS 

ANY 2018 

LLIBRE 

   LIBRO: MANUAL DE COODINACION DE PARENTALIDAD 

  ED. EOS 

ANY 2018 

JORNADES 

 ACOPAR  Jornada a Aragón   

 ANCOPA Jornada a Catalunya  

  

http://www.logosmedia.es/
https://ja.cat/copa2009
http://www.fundacionmujeres.es/eventos/view/presentacion_de_la_figura_de_coordinador_parental.html
https://www.logosmedia.es/single-post/2018/11/28/Inicios-de-la-Coordinaci%C3%B3n-de-Parentalidad-Gemme-Acdma-y-Logos-Media-2012
https://www.logosmedia.es/single-post/2018/11/28/Inicios-de-la-Coordinaci%C3%B3n-de-Parentalidad-Gemme-Acdma-y-Logos-Media-2012
https://ja.cat/CopaSabadell
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1295638-catalunya-aclarira-el-paper-del-coordinador-parental.html
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1295638-catalunya-aclarira-el-paper-del-coordinador-parental.html
http://ecatalunya.gencat.cat/eCatRepository/download?fileId=40280e8c4bc479ba014bcb2fae9502dd
http://ecatalunya.gencat.cat/eCatRepository/download?fileId=40280e8c4bc479ba014bcb2fae9502dd
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APORTACIÓ 1 

 Alhora de continuar definint la figura del Copa: que fa, que no fa, 

coneixements, habilitats, competències … 

 També plantejar-nos a quines necessitats concretes pot donar 

resposta aquesta figura del Copa. 

Ara, (apart d’ajustar d’un model anglosaxó al nostre model llatí), tenim la 

oportunitat de construir aquesta figura a la mida de les necessitats actuals 

del nostre context social.  

Al meu parer, pot ser interessant i eficaç detectar el màxim de necessitats 

que tenen els infants i que en general han de ser abordades des de la 

Salut, des de l’Educació, de la Justícia (Divorci, DGAIA), dels Serveis 

socials, Famílies ... 

I alhora identificar quines necessitats dels infants poden ser abordades amb eficàcia i diligència pel CoPa 

APORTACIÓ 2 

El model d’assignar un CoPa triat d’un llistat (de manera similar a les persones mediadores públiques) no 

crec que pugui ser el model més habitual. 

 No es tracta de que els CoPas treballin en parella (similar a la co-mediació). 

 Es tractaria de que els CoPas treballin en un grup estable i amb força dedicació per a especialitzar-

se (similars al Sataf o similar a Punts de Trobada) 

 Poden haver-hi CoPas que les famílies contractin i paguin 

 CoPas amb dedicació parcial a la Coordinacio de Parentalitat. 

 Ara bé, jo crec que el model general s’ha de sustentar en el treball grupal de professionals com a 

especialització i com a dedicació complerta 

APORTACIÓ 3 

No prenguem mal!  

Tal i com li preocupa al company Alex Gaya de la DGAIA: 

Que la presència del Copa en una família d’alta conflictivitat no allargui en el temps una situació de 

desamparament infanto juvenil  

i com a resultat, que la intervenció de l’organisme corresponent arribi tard o molt tard com de vegades 

coneixem pels mitjans de comunicació.  

No allarguem el patiment infantil alhora que amb entusiasme i bones intencions es coordina al seus 

progenitors. 

Amb CoPa o sense Copa, cal promoure una Coordinació efectiva entre els organismes i institucions que 

velen pels infants i joves. 

Gràcies per convidar-me i des de Logos Media us agraïm que ens heu tingui en compte per a aquesta 

jornada. Núria Villanueva Rey nvilla@copc.cat  

 

Taula 7 ponents x 7 minuts  

http://www.logosmedia.es/
mailto:nvilla@copc.cat

