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Resum
La nostra recerca ha tingut com a punt de partida realitzar un estudi sobre una mesura
de protecció a la infància en situació de risc o desemparament, les famílies d’acollida
concretament a Catalunya. El treball presenta un marc teòric que defineix el concepte,
diferenciant-lo de l’adopció, que sovint són conceptes que es confonen. A més a més,
s’exposen les diferents modalitats i experiències d’acolliment existents. S’ha elaborat
un marc legal a partir de les lleis i decrets sobre els drets dels infants que regulen
diferents serveis i conceptes bàsics sobre l’acolliment. El treball està enfocat en el
procés d’acolliment i tot el que comporta, tan a nivell de relacions dins l’àmbit escolar,
àmbit familiar biològic o no, com a nivell psicològic de l’infant. Per recollir informació
sobre els diferents serveis que atenen aquests infants i les famílies implicades,
conèixer experiències reals o associacions que donen suport als diferents agents, hem
realitzat entrevistes estructurades i semiestructurades. Hem cregut oportú introduir en
la majoria dels apartats un seguit d’aportacions i/o comentaris extrets de les
entrevistes realitzades amb famílies d’acollida, joves que han estat acollits o
actualment en acolliment, institucions i associacions implicades, per donar més
coherència i poder fer una comparació de la teoria i la pràctica. A partir de la
informació extreta dels instruments i de la recerca teòrica, s’han elaborat unes
conclusions respecte els objectius plantejats en aquest projecte.

Abstract
The starting point of our research has been a study on a measure to protect children
who are in risk or neglect situations, foster families specifically in Catalonia. This
project presents a theoretical framework that defines the concept, differentiating it from
adopting, concepts that are often confused. In addition, it presents the various
modalities and experiences of fostering that exist. We have developed a legal
framework based on laws and decrees laws on the children’s rights that regulate the
different services and basic concepts about foster families. The project is focused on
the fostering process and all that entails, both in terms of relationships within the school
environment, biological family or not and psychological level of the child. To collect
information from the different services that cater for these children and families
involved, real experiences and associations that support the different agents, we have
made structured and semi-structured interviews. We thought appropriate to introduce in
most sections a series of contributions and/or comments obtained from interviews with
foster families, young people who have received or currently in foster care, institutions
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and associations involved, to give more consistency and to make a comparison
between theory and practice. Based on the information extracted by this instrument
and theoretical researches, we have extracted conclusions related with our main
objectives of the project.

Key words: Foster families, childhood, protection, ICIF, EAIA, DGAIA, ICAA, AFAG,
Administration, laws, LDOIA, biological family, monitoring, interviews, CRAE,
collaboration, listen to the children, emotional shortcomings, judicial, consequences.

Paraules clau: Famílies d’acollida, infància, protecció, ICIF, EAIA, DGAIA, ICAA,
AFAG, Administració, família biològica, seguiment, lleis, LDOIA, entrevistes, CRAE,
col·laboració, escoltar l’infant, mancances emocionals, judicial, conseqüències.
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1. Introducció

Actualment a Catalunya hi ha molts infants en situació de risc o desemparament que
necessiten una mesura de protecció que vetlli pel seu benestar, seguretat i el seu ple
desenvolupament físic, psicològic i/o emocional. Per diverses raons o factors molts
infants han d’estar separats del nucli familiar per donar-los la oportunitat d’exercir els
seus drets i gaudir d’una infància i adolescència normalitzada. Aquest treball té com a
objectiu principal donar a conèixer una mesura de protecció a la infància per a menors
en situació de risc o desemparament, com són les famílies d’acollida.
L’acolliment familiar és una alternativa poc coneguda, tot i que fa molts anys que
existeix, però no se li ha donat la consideració necessària per a que la societat estigui
sensibilitzada amb aquesta mesura. Aquest TFG aporta informació teòrica sobre les
lleis i els decrets que regeixen i regulen l’acolliment familiar, les diferents modalitats
d’acolliment que existeixen, les institucions i associacions que treballen per a fer
funcionar aquesta mesura i el circuit que segueixen tots els implicats (famílies
d’acollida, infants tutelats per l’Administració, famílies biològiques). Hem cregut
important donar a conèixer el circuit que segueixen aquests infants per tal de poder
entendre les situacions que han de viure. Sovint podem sentir a parlar que els infants
tutelats per l’Administració són joves problemàtics, però si analitzem el bagatge
emocional i totes les etapes que han hagut de patir al llarg de la seva vida, podem
entendre el perquè del comportament i les reaccions i/o actituds d’aquests infants o
adolescents.
Per donar més validesa a aquesta recerca, s’ha realitzat una contrastació entre
aportacions realitzades per professionals que han investigat i estudiat la mesura, i
aportacions i comentaris obtinguts dels propis agents implicats (famílies d’acollida,
joves ex-tutelats, joves que encara estan tutelats, associació, institucions...).
Considerem molt important conèixer la experiència en veu dels que ho estan vivint, és
a dir, dels propis protagonistes.

Al llarg del treball podem veure quin paper desenvolupen els diferents àmbits que es
troben al voltant de l’infant en qüestió i quina és la relació que estableix aquest amb
ells. Si es vol entendre i ajudar a un infant en aquesta situació primer de tot s’ha de
trobar la mesura més adient per proporcionar-li un àmbit normalitzador i familiar, i
després escoltar l’infant i entendre la seva situació.
8
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2. Objectius
L’objectiu general d’aquest treball final de grau és adquirir un coneixement aprofundit
del concepte d’acolliment familiar com una alternativa de protecció a la infància en
situació de risc o desemparament. Dins d’aquest objectiu podem emmarcar unes
finalitats o subapartats que hem considerat fonamentals per tal d’entendre i
desenvolupar el concepte, que són:


Tenir clar quina diferència hi ha entre l’acolliment familiar i l’adopció, ja que són
dos conceptes que sovint es confonen



Saber què és un acolliment familiar i quines tipologies i/o modalitats existeixen



Conèixer experiències i/o projectes realitzats sobre el concepte d’acolliment
familiar



Conèixer l’evolució del concepte en relació a les lleis estatals i autonòmiques



Conèixer els professionals i les institucions implicades en el procés d’acolliment
(ICIF, DGAIA, ICAA...)



Conèixer tot el circuit que segueixen les famílies d’acollida i els infants per tal
de formalitzar i obtenir la resolució d’acolliment



Analitzar quines relacions s’estableixen entre tots els agents implicats incloent
l’àmbit escolar i la família biològica



Escoltar testimonis que han viscut com a famílies d’acollida o infants acollits

Si realitzem una anàlisi dels objectius del nostre estudi podem constatar que la nostra
finalitat principal és centrar-nos en el concepte de l’acolliment, en el procés que es
segueix, com es formalitza, quines són les lleis que ho regeixen, i quines institucions
intervenen. També es realitzarà un petit incís sobre com l’infant acollit pot
desenvolupar problemes emocionals però, aquest no és l’objectiu principal que ens
hem fixat.

3. Metodologia
9
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Per a realitzar aquesta recerca hem utilitzat una metodologia descriptiva de caire
qualitatiu, ja que la nostra investigació se centra en comprendre i analitzar el concepte
d’acolliment familiar i tot el seu procés i funcionament. A partir de la investigació
qualitativa hem pogut descobrir, captar i entendre el significat de l’acolliment familiar
com una mesura de protecció a la infància. A més a més, la nostra recerca és de caire
social i intervenen diferents factors i agents que s’han d’analitzar per tal de
comprendre tot el funcionament. Com a tècniques d’investigació per a la recollida de
dades hem utilitzat l’anàlisi de contingut i/o dades i entrevistes, ja que eren les que
més s’adaptaven al tipus de recerca que hem realitzat.
L’anàlisi de dades i/o contingut ha estat un procés molt important en la nostra recerca,
ja que ens ha permès fer un estudi més aprofundit sobre el tema amb coherència i
bases teòriques. La nostra investigació se centra en una recerca de tipus qualitativa i,
en la qual un dels objectius principals és l’anàlisi de documents, tan oficials com poden
ser lleis estatals o autonòmiques, com aspectes de caire més informal i experiències
de professionals o personals, molt sovint esmentades en els informes del Síndic de
Greuges. Per aquesta raó consideràvem important seleccionar la informació,
processar-la i representar-la amb un cert ordre.

Avui en dia, podem trobar, tan a la xarxa com en fonts bibliogràfiques molta informació
i documents disponibles sobre el tema, però no tot és vàlid i s’ha de tenir en compte
certs aspectes i criteris a l’hora de seleccionar el que realment és fiable i necessari per
aquesta recerca. L’anàlisi de dades i/o contingut ens ha permès tenir uns criteris més
selectius i crítics, i analitzar informació específica per poder portar a terme la nostra
recerca amb una certa validesa.
L’anàlisi qualitativa també ens ha permès establir categories, sempre tenint en compte
que podien aparèixer noves categories inesperades. A l’hora d’analitzar dades
qualitatives hem realitzat un procés de segmentació de la informació, especialment
quan aquesta provenia de documents escrits (textuals). Hem realitzat aquesta
segmentació segons els elements que hem considerat rellevants per a la nostra
investigació. Hem utilitzat un sistema de categorització que consistia en classificar
conceptualment les unitats sota un mateix tema. Les categories es podien referir a
situacions i contextos, activitats i esdeveniments, relacions entre persones,
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comportaments, opinions, sentiments, perspectives sobre un problema, mètodes i
estratègies, processos...
L’altre tècnica emprada en aquest estudi és l’entrevista, tal com hem esmentat al
principi. Considerem que és una bona eina que ens ha permès fer una recollida de
dades més exhaustiva i real sobre el tema. Vist que el nostre TFG està relacionat amb
temes socials com són les famílies d’acollida, necessitàvem establir contactes directes
i pròxims amb tots els agents i institucions implicades. L’entrevista presentava tots els
requisits necessaris per tal d’aportar-nos un màxim de detalls per la nostra recerca, ja
que aquest tema no es pot tractar des d’una perspectiva purament objectiva o des de
un punt de vista extern, sinó que ens havíem d’endinsar més. Amb l’entrevista hem
extret un ventall d’experiències, vivències, aspectes personals, opinions... per tal de
poder comprendre la realitat de la situació i la realitat social, ja que tal com hem pogut
constatar; de la teoria a la pràctica hi ha diferències i, fins i tot, contradiccions. El
nostre estudi requeria conèixer experiències viscudes en veus de protagonistes, era
necessari per donar sentit a la nostra recerca.
Segons el grau d’estructuració, amb les famílies d’acollida i els infants acollits hem
utilitzat l’entrevista semiestructurada que presenta un grau de llibertat en la iniciativa
de l’entrevistador i l’entrevistat. Ens permetia oferir flexibilitat i adaptació a les
necessitats de la nostra investigació i a les característiques individuals de les persones
entrevistades, ja que les preguntes són de caire més obert. Tenint en compte que és
un tema ampli, però delicat, era important tenir aquesta flexibilitat en el tractament dels
temes i donar la oportunitat als entrevistats per expressar-se amb més llibertat i no
sentir-se obligats o pressionats a respondre preguntes tancades. Això no vol dir que
les entrevistes no estaven preparades prèviament, sinó que, en la seva elaboració
teníem molt en compte que les preguntes no tractessin temes delicats i tinguessin un
caire més participatiu i obert. Aquest tipus d’entrevista requereix més temps, ja que hi
ha més dades per analitzar. En relació a les entrevistes realitzades amb diferents
entitats i/o persones relacionades amb l’àmbit judicial o Administratiu hem optat per
realitzar entrevistes més estructurades, és a dir, elaborades utilitzant com a base un
formulari prèviament preparat a través de la realització d’un llistat de preguntes que
solen ser més específiques i concretes. Normalment només es tracten els temes
previstos per la qual cosa poden quedar restringides les possibilitats de parlar sobre
temes d’interès o d’adaptar les preguntes a l’experiència de cada persona
entrevistada, però en el nostre cas i pel tema tractat hem donat més flexibilitat.
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4. Marc teòric
4.1. L’acolliment familiar. Una alternativa de protecció a la infància
Segons Amorós, Palacios, Fuentes, León, i Mesas (2003), quan parlem del tema
d’infància i mesures de protecció, podem constatar que antigament, concretament a
l’Estat Espanyol, s’aplicaven dues vies per atendre els infants en situació de risc;
l’internament en centres residencials i l’adopció. A llarg dels anys hi ha hagut una
evolució en relació a aquest concepte, tan a nivell nacional com autonòmic. Avui en
dia, gràcies a aquesta evolució en relació a la visió de protecció a la infància han sorgit
uns principis que ho regeixen:


Interès superior del menor. Va ser consolidat per la Convenció de les Nacions
Unides sobre els drets de l’infant, que aquest és subjecte de ple dret de la
priorització dels seus interessos personals.



Detecció precoç dels problemes o necessitats de la infància. S’ha de promoure
accions de prevenció precoces sobre els possibles problemes o necessitats
que puguin sorgir en aquest col·lectiu infantil.



Suport a la família amb fills. Els poders públic han de desenvolupar polítiques
d’infància adreçades a donar suport social a les respectives famílies per tal que
puguin desenvolupar la seva tasca parental de manera satisfactòria i fer
compatible la vida laboral i familiar.

Casellas i Mayoral (2010) defineixen l’acolliment familiar com:
La mesura de protecció per mitjà de la qual un infant o adolescent en situació
de desemparament i, per tant, sota les funcions tutelars de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), ha de ser confiat a una família
aliena o extensa que faci possible el seu desenvolupament integral com a
persona (p.15).
Es considera que un infant es troba en situació de desemparament quan té un edat
compresa entre 0-18 anys i li falten les persones que haurien de fer-se càrrec de la
seva educació, necessitats bàsiques i d’allotjament o quan aquestes estan
impossibilitades per assumir aquest càrrec per diverses raons (drogodependència,
maltractament, malalties sense cura...).
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Segons Amorós et al. (2003) es pot sintetitzar el nou concepte d’acolliment familiar en
els aspectes següents:


L’acolliment no és un mitjà de substitució de la família d’origen, sinó que,
majoritàriament la finalitat és aportar un suport complementari a un infant el
qual els seus pares biològics no estan capacitats per dur a terme la pràctica
paternal.



En l’acolliment s’inclouen tota tipologia d’infants, ja siguin nens/es amb
discapacitats, malalties cròniques, trastorns emocionals, ètnies diferents…
L’objectiu principal és trobar una família adequada per l’infant i no un infant per
a una família.



Les necessitats personals dels infants són l’eix principal de la intervenció,
atenent que aquests poden presentar unes de diferents que les merament
educatives o les d’un fill biològic. Per aquesta raó la formació és essencial per
adquirir estratègies o eines necessàries per afrontar les possibles situacions
conflictives provocades per les vivències de l’infant: maltractaments, separació,
procés d’adaptació a un nou nucli familiar, visites i contactes amb la família
biològica.

Aquests aspectes van ser el motor per dur a terme el programa anomenat “Famílies
Cangur”, impulsat pel Departament de Projectes educatius i socials de la Fundació “la
Caixa”, que pretén oferir suport a les comunitats autònomes per a fomentar programes
innovadors d’acolliment familiar. Més endavant s’explicarà aquesta experiència.
Sovint hem pogut constatar que hi ha una confusió entre el concepte d’acolliment
familiar i l’adopció, per aquesta raó creiem oportú realitzar un petit parèntesi per aclarir
la diferència entre ambdós.

Segons el Departament de Benestar Social i Família (2014),
“L’adopció és un procés legal, psicològic i social d'integració plena i definitiva
d'un infant dins d'una família en la qual no ha nascut. Es tracta d'una mesura de
protecció a la infància que proporciona una relació paternofilial amb els
mateixos efectes legals que la paternitat biològica, alhora que desapareixen els
vincles jurídics amb la família d'origen, sempre en interès de l'infant. Aquest
s'integra en la família en la qual no ha nascut amb els mateixos drets i deures
que un fill biològic. I més enllà del procés legal, es creen vincles afectius entre
l'infant i la família adoptiva.”1
1

http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/acolliments_i_adopcions/adopcions/adoptar_infant/#FW_bl
oc_5d604b23-0e58-11e4-b2ef-000c29cdf219_1
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La legislació per la qual es regeix el procés de l'adopció és la següent: Llei 25/2010,
del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya 2, relatiu a la persona i la
família. Aquesta legislació estableix en l’article 235 punt 30 els requisits que han de
complir les persones que desitgen adoptar:


Estar en ple exercici dels drets civils



Ésser major de vint-i-cinc anys i tenir com a mínim catorze anys més que la
persona adoptada



Només s'admet l'adopció de més d'una persona en el cas dels cònjuges o de
les parelles que conviuen amb caràcter estable. En aquests casos, n'hi ha prou
amb que una de les persones hagi complert vint-i-cinc anys

En definitiva, en el cas de l’acolliment (al contrari que l’adopció que busca persones
que vulguin establir vincles de filiació) el que busca l’Administració són famílies o
persones solidàries amb els infants i, persones que tinguin motivació per desenvolupar
l’acolliment des de un àmbit més professional.
Actualment a Catalunya hi ha un col·lectiu d’infants que són separats del seu nucli
familiar biològic per diverses raons que són considerades un risc pel seu
desenvolupament. En aquests casos l’Administració es fa càrrec de l’infant tot cercant
mesures de protecció per tal d’oferir-li un entorn segur que vetlli pel seu
desenvolupament i creixement. Una de les mesures alternatives presents per atendre
aquests infants és l’acolliment familiar dins la seva pròpia família o en una família
aliena. La finalitat principal és oferir a l’infant un entorn familiar el més acollidor
possible que atengui les seves necessitats. La persona que tingui la guàrdia de l’infant
s’ha de responsabilitzar de la seva educació, formació integral i atendre les seves
necessitats vitals, tenint en compte que disposa de l’ajut i l’assessorament de les
institucions col·laboradores d’integració familiar (ICIF). Es considera important que les
famílies rebin un ajut precoç i professional per tal de saber atendre a aquests infants
de la millor manera possible, ja que sovint situacions conflictives o delicades
requereixen de tractaments i actuacions específiques.
L’acolliment en centres residencials és una altre alternativa de protecció a la infància
que també té com a finalitat atendre i cobrir les necessitats pertinents dels infants en
situació de risc social però, es considera que l’acolliment en família és una opció que
2
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ofereix a l’infant un ambient més afectiu, pròxim i normalitzat. L’acolliment familiar té
dues funcions principals: permet que la família biològica pugui dedicar-se a la seva
recuperació i, al mateix temps, és un recurs per a l’infant per tal d’oferir-li seguretat i
procurar-li identificacions estables per la construcció de la seva personalitat.
4.1.2. Modalitats d’acolliment

Les necessitats dels infants en situació de risc són diverses, per aquesta raó hi ha
diferents modalitats d’acolliment per tal d’oferir les mesures necessàries segons els
diferents casos. Actualment les modalitats d’acolliment segons Domènech, Prats i
Guasch (2009) són:

a) Segons la finalitat:


Acolliment d’urgència-diagnòstic: aquesta modalitat d’acolliment va ser
propulsada a Catalunya i a Andalusia, gràcies als convenis que la Conselleria
d’afers Socials de la Junta d’Andalusia (setembre 1996) i l’ICAA (principis de
1997) van signar amb la Fundació “la Caixa”. És un acolliment de curta durada,
d’una estada aproximada de 6 mesos per tal que l’equip tècnic de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) pugui realitzar un
estudi o anàlisi de la situació familiar de l’infant i puguin establir un diagnòstic.
Els infants acollits solen ser nadons o menors de 6 anys, tot i que, es pot donar
el cas que l’infant sigui més gran. Durant aquest període de temps els
professionals cercaran la millor proposta o les opcions més adients per la
seguretat i la protecció de l’infant, és a dir, el retorn amb la seva família
d’origen o família extensa, l’acolliment familiar per part d’una família acollidora
o l’adopció de l’infant per part d’una família adoptiva, en el cas que no hi hagi la
possibilitat de retorn. Aquesta modalitat té una doble finalitat: aplicar una
mesura d’atenció ràpida en un ambient el més normalitzat possible (família
d’acollida) per a evitar que l’infant vagi en un centre, i acordar un temps
d’espera durant l’estudi del cas.

En aquests casos majoritàriament la rapidesa de la situació fa que la família
acollidora no disposi de tota la informació personal de l’infant. Per aquesta raó,
prèviament, les famílies d’acollida són preparades a través de formacions
específiques.
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Acolliment de curta durada/simple: aquesta modalitat té una durada
aproximada de 2 anys amb l’opció que l’infant pugui retornar amb la seva
família biològica passat aquest temps. Els especialistes fan una valoració i
determinen si la família d’origen pot reestructurar-se i així, poder tenir la
possibilitat de recuperar el seu fill/a. Durant aquest període l’Administració es
responsabilitza de la tutela de l’infant i organitzen visites i sortides freqüents
amb la seva família biològica, però aquesta no perd els seus drets i deures
sobre el seu fill/a.



Acolliment de llarga durada o permanent: és una modalitat en la qual l’infant
passa un període de més de 2 anys en una família d’acollida, ja que la família
biològica no presenta possibilitats de recuperació immediata, és a dir,
necessiten més temps per rehabilitar-se. Es pot presentar el cas que un infant
romangui fins la seva majoria d’edat en una família d’acollida en el cas que els
pares no puguin exercir les seves funcions paternals. La família acollidora ha
de vetllar per un desenvolupament emocional, físic, intel·lectual, conjuntament
amb una identitat personal i social. En aquesta modalitat els infants tenen dret
a mantenir contacte i visites amb els familiars si li proporcionen un benefici.



Acolliment de necessitats especials: en aquesta modalitat l’infant és acollit per
una família durant un temps indeterminat per tal que l’infant pugui rebre unes
atencions especials necessàries pel seu desenvolupament, que en el seu nucli
familiar no podien ser ateses. L’objectiu és oferir a l’infant la oportunitat
d’estimular el seu desenvolupament i els seus aprenentatges atenent les seves
necessitats especials.



Acolliment en famílies col·laboradores: aquesta modalitat va destinada a infants
que viuen als Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE). Permet que els
infants puguin establir vincles afectius o relacions diferents a las que tenen
habitualment dins del centre. Solen ser infants a partir de 9 anys. La família
d’acollida rep l’infant durant els caps de setmana o períodes de vacances.



Acolliment pre-adoptiu: segons el Síndic de Greuges (2009), són infants
tutelats per la DGAIA, els quals presenten impossibilitat de retorn al seu àmbit
biològic. L’infant pot entrar en un procés d’adopció, tan si es troba en una
família d’acollida com en un centre residencial. En el moment en el qual l’infant
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entra en aquest procés es finalitza la relació entre aquest i la seva família
biològica, ja que és una mesura de caràcter definitiu i la tutela l’obtindrà una
nova família. En aquests casos es preveu la possibilitat que l’actual família
d’acollida adopti l’infant.
b) Segons característiques de l’infant


L’acolliment especialitzat o acolliment en Unitat Convivencial d’Acció Educativa
(UCAE): en aquesta modalitat s’acullen grups de germans o d’infants amb
necessitats especials (discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, trastorns
del comportament i malalties cròniques) per famílies amb formació i experiència
en matèria d’infància i adolescència. Aquesta modalitat dóna la oportunitat a
infants que abans tenien dificultats per ser acceptats. La franja d’edat d’aquests
infants està entre 0 i 18 anys. La família acollidora (només un dels dos
membres si es tracta d’una parella), haurà de tenir experiència i formació en
l’àmbit de la infància i l’adolescència. Aquestes famílies han de tenir alta
disponibilitat i percebran una quantitat econòmica similar a un sou de titular de
grau mig, mitjançant la Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF)
corresponent.

Per detallar el coneixement d’aquesta modalitat tenim comentari de l’ICIF al respecte:
“És un acolliment especialitzat. Fa dos o tres anys es va fer una prova pilot que va tenir
els seus més i els seus menys. L’acolliment especialitzat el que vol és, partint de la
base que els acollidors tenen una formació específica que els hi permet educar infants
amb necessitats educatives especials, donar sortida a grups de germans, infants més
grans de 6 anys, que són els que una família acollidora convencional no podrien dur a
terme o no si veuen tant en cor. [...] Llavors la Llei va treure aquesta nova tipologia
d’acolliment que té tres premisses; una que l’acollidor titular tingui formació de l’àmbit
educatiu i social, que treballin però que realment puguin entomar les necessitats
d’aquests nanos per si no es poden escolaritzar o si són nanos que tenen una malaltia
molt greu que fa que s’hagin de quedar a casa. Sol ser gent que són autònoms, que
tenen una feina a mitja jornada. La tercera és que per ser UCAE has de tenir dos nanos
a casa. [...] Però he de dir que no se’n troben gaires, perquè fa molt poc que es du a
terme. A nivell fiscal no tributen, tenen les mateixes condicions que les altres
modalitats. L’única diferència és que cobren una prestació més alta i poden treballar
només un 75% de la jornada. Antigament no podien treballar i ara s’ha canviat.” G.F.
Coordinadora de la Fundació Infància i Família de Girona (ICIF).3

A més a més, pel que fa aquesta modalitat hem pogut constatar en la III Jornada de
Famílies Acollidores de Girona organitzada per l’associació AFAG que, tal i com
assenyala R.C. membre de direcció de l’associació AFAG, “per a poder implementar

3

Annexos 1. Entrevistes, 1.5 G.F. Coordinadora de la Fundació Infància i Família de Girona (ICIF). (p.43).
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aquesta modalitat (UCAE), primer de tot les administracions s’ho han de creure.
Actualment no conec cap cas d’UCAE a Girona, però tinc constància que estan
començant a sorgir a Barcelona. Demanen professionals, però tampoc els ofereixen
beneficis fiscals ni salaris suficients.”

c) Segons la tipologia de la família acollidora


Acolliment en família aliena: l’infant és separat del seu àmbit familiar d’origen
per ser acollit per una família amb la qual no té cap lligam de filiació.



Acolliment en família extensa: és una modalitat que permet la preservació dins
la pròpia família, és a dir, persones que l’infant ja coneix i amb els quals se sent
en seguretat. Permet que l’infant pugui identificar-se dins del seu àmbit cultural
i ètnic, i així solidificar els lligams afectius amb la seva família.

Segons la Child Welfare League of America (citat per Amorós et al. 2003), s’especifica
que la diferència més evident que s’estableix entre l’acolliment en família extensa o
aliena és que la primera solidifica unes relacions ja existents amb l’infant, els pares
biològics i els parents acollidors. En canvi, en família aliena aquests vincles afectius
s’han de teixir i sovint no és fàcil.

4.2. Famílies cangur. Una recerca sobre intervencions en acolliments
familiars
L’any 1996, la Fundació “la Caixa” va impulsar una experiència anomenada “Famílies
Cangur” per tal de fomentar l’aparició de noves propostes d’acolliment familiar.
Aquesta va representar una recerca sobre les intervencions innovadores en
acolliments familiars, en família extensa o aliena. Aquest estudi va comptar amb el
suport de la Fundació “la Caixa” i es va portar a terme a nou Comunitats Autònomes,
incloent-hi Catalunya.
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Font: Amorós, Palacios, Fuentes, León & Mesas, 2003, Famílies cangur. Una experiència de protecció a
la infància.

Els objectius d’aquesta recerca van ser:


Augmentar la cultura d’acolliment en el nostre entorn social



Facilitar plans d’actuació per atendre les diferents situacions i proporcionar
aquests als professionals i tècnics encarregats de detectar els casos i aplicar
les estratègies



Fomentar la creació de noves modalitats d’acolliment per a garantir el benestar
familiar



Donar respostes a les necessitats del col·lectiu infantil en risc social

Els aspectes que van ser analitzats en aquesta experiència, són:


La cobertura del programa: estudis sociodemogràfics, dades dels menors
atesos i famílies implicades, alternatives existents…



L’impacte social: l’opinió pública sobre els serveis implicats en la protecció dels
infants i l’Administració pública



Atenció als infants en acolliment: avaluar si les situacions promouen el
desenvolupament físic i psíquic en l’autonomia i les relacions amb l’entorn
inclòs l’entorn escolar



Les famílies d’origen: anàlisis dels problemes, factors que causen la separació,
característiques personals i evolució segons l’ajuda rebuda.
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Les famílies acollidores: motivacions personals, formació obtinguda, suports
que reben per dur a terme la tasca educativa, habilitats socials i de resolució de
conflictes, i el seu grau de satisfacció



L’equip tècnic: la coordinació, la disponibilitat vers les necessitats dels infants i
les famílies i les característiques professionals que presenten



El treball professional realitzat amb els infants: anàlisi del suport d’assistència
mèdica, psicològica i educativa.



Relacions amb el context d’origen i el de destinació

A més a més, es van avaluar aspectes dels acollidors i de la família biològica amb
qüestionaris estructurals. Com a resultat del projecte es va veure la necessitat de crear
campanyes dirigides a augmentar la sensibilització i la responsabilització social, i
programes orientats a atendre les necessitats d’aquests infants. Es va destacar alhora
la necessitat d’una intervenció ràpida i complexa que va comportar la creació de noves
modalitats d’acolliment com; acolliment d’urgència-diagnòstic, preservació dins de
l’àmbit familiar des de una perspectiva educativa, psicològica, social i cultural. Les
comunitats van prioritzar aquestes modalitats en la seva política, ja que responien als
principis d’individualització i normalització esmentats en la Convenció dels Drets de la
Infància.4

La finalitat del projecte no era uniformitzar i expandir una modalitat o un programa
d’actuació únic i rigorós, sinó que cada comunitat autònoma va tenir la possibilitat de
desenvolupar un programa segons les seves necessitats socials i culturals.
L’any 2001, a les Jornades de Barcelona, es van reunir les 9 comunitats autònomes
per tal de compartir les seves experiències al respecte. Totes les administracions van
tenir un ventall de possibilitats sobre modalitats d’acolliment que permetien no només
portar a terme un sol i únic tipus d’acolliment. Per posar en pràctica aquestes
modalitats les comunitats van disposar de suport econòmic, tècnic i professional.
Aquest projecte va permetre adquirir nous instruments d’avaluació i l’elaboració del
Programa per la formació de famílies acollidores d’urgència-diagnòstic (2002)
promogut pel Departament de Projectes educatius i socials de la Fundació “la Caixa”.

4

Convenció dels Drets de la Infància, adoptada per l'Assemblea General de les Nacions
Unides el 20 de novembre del 1989 i en vigor des del 2 de setembre del 1990
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Pel que fa al desenvolupament de l’experiència a Catalunya, hem constatat que va ser
una de les comunitats autònomes pioneres en aquest projecte, ja que l’any 1996 va
establir un conveni amb la Fundació “la Caixa”. Es va impulsar la modalitat d’acolliment
d’urgència-diagnòstic (Amorós et al. 2003).
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5. Marc legal
5.1. L’evolució del concepte d’infància i l’acolliment familiar. Estat
de la qüestió.
Al llarg dels segles el concepte d’infància no tenia la importància ni el reconeixement
necessari com per a estar considerat sota una protecció jurídica pròpia. Les mesures
d’atenció per atendre a infants en situacions de risc eren de caire caritatiu. A partir del
segle XX es van començar a normativitzar els drets dels infants i les responsabilitats
dels poders públics. Es van constatar canvis importants en els models de protecció a
la infància i dins dels diferents marcs legals, tot produint-se un desenvolupament
creixent dels drets dels infants i les seves aplicacions. Va ser a partir dels anys 80
quan es va començar a realitzar canvis legislatius que reflectien una transició de
paradigmes. Va haver una reforma per passar d’un paradigma d’especialització, que
tendia a atendre als infants en centres especials segons el tipus de problema, al
paradigma de normalització que consistia en atendre les necessitats de cada infant
sense separar-les del seu context social. En aquest sentit, els infants que eren
separats de les seves famílies biològiques havien de tenir totes les experiències
normals que gaudien els altres infants, és a dir, vida familiar, activitats comunitàries,
oportunitats d’èxit escolar... És a partir del paradigma de normalització que es van
començar a estructurar sistemes de protecció de la infància que progressivament es
van orientar cap al paradigma dels drets. Un exemple va ser la incorporació en les
diferents legislacions dels principis considerats a la Convenció sobre els Drets del Nen,
adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989
(Casas, 1998).

Segons Montserrat (2007), tot i la presència dels nous paradigmes avui en dia encara
es pot observar que a la pràctica hi ha dinàmiques amb connotacions del paradigma
d’especialització. Avui en dia molt sovint coexisteixen els paradigmes d’especialització
i normalització, no només en l’àmbit de protecció infantil sinó també en l’àmbit
d’educació i sanitat. Així doncs, encara s’ha de realitzar una progressió cap al
paradigma dels drets que està més centrat en la perspectiva dels mateixos infants. El
nombre d’infants tutelats ha crescut i això, no vol dir que hagi hagut un augment de
maltractaments infantils sinó que, hi ha una major sensibilització ciutadana i en
conseqüència una major denúncia o detecció de més casos. També existeix una
millora en la cooperació, coordinació i lideratge entre els serveis de protecció infantil.
Tot i que, els serveis són qui tenen més poder de decisió pel benestar dels infants en
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situació de risc, com negligència o maltractament, aquests haurien de col·laborar amb
més continuïtat amb altres serveis com les escoles, serveis de salut, serveis socials...
en la realització d’accions preventives, de suport i de tractament.
Tal com afirmen Valle, Bravo, i López (2009), l’acolliment familiar fa molts anys que es
coneix, però el concepte i la manera de portar-ho a terme ha anat canviant.
Antigament, concretament en el s.XVII, la pràctica més comuna era internar els
menors en centres d’acolliment i aquesta pràctica es va reforçar molt en l’època
franquista. Durant la Guerra Civil es va establir una Ordre concretament l’1 d’abril de
l’any 19375, per atendre els infants orfes i abandonats. A partir d’aquell any les
mesures de protecció ja no només estaven adreçades a infants orfes o abandonats,
sinó també a infants en situació precària dins l’àmbit familiar. En aquesta Ordre
s’establia que l’estat tenia dret de suspendre els drets de guarda i d’educació als pares
sobre els seus fills/es, tot entregant l’infant a la Junta de Protecció de Menors. L’estat
decidia en aquell moment si l’infant anava a un centre de menors o en una família
acollidora.
Segons Amorós i Palacios (citat per Valle et al. 2009) l’any 1975 va sorgir a Catalunya
una associació anomenada MACI (Movimento de Atención a Cierta Infancia). Aquesta
va ser impulsada per L.Sanz, un religiós preocupat per la situació dels infants
desemparats. MACI amb l’acord dels tribunals Tutelars de Menors s’ocupaven de
col·locar en famílies alienes els infants que es trobaven en situacions d’abandó o semi
abandó internats en institucions. Aquesta era qui feia la selecció de les famílies i, si
l’infant i els acollidors establien vincles positius es procedia a demanar la sol·licitud
d’adopció, el que avui en dia anomenem acolliment pre-adoptiu. Veient aquesta
perspectiva podem dir que fa més de 40 anys que el concepte d’acolliment es troba
dins la nostra legislació, però la seva aplicació no era prioritària.
A partir de l’any 1987 es va introduir el concepte d’acolliment familiar en la Llei, fet que
va esdevenir prioritari vers la institucionalització. A partir d’aquell moment es va crear
un nou sistema de protecció infantil a Espanya. La Llei 21/1987 de l’11 de novembre,
de reforma del codi civil i de la Llei d’enjudiciament Civil de la Matèria d’Adopció i
d’altres formes de protecció de menors, va provocar la creació de l’article 173 que
estipula la figura de l’acolliment. Va resultar un gran canvi en la percepció de la

5

Ordre recollida i impulsada en el text refós sobre Tribunals Tutelars de Menors i Protecció de Menors del
1948
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protecció a la infància. El desenvolupament integral de l’infant prenia molta
importància.
Als inicis de la dècada dels 90 l’acolliment familiar esdevenia una mesura de protecció
a la infància regida per uns principis i que s’emmarcaven dins d’uns aspectes:


Es trobaven amb una existència massiva d’acolliments residencials i amb una
escassa minoria d’acolliments familiars per falta de famílies acollidores



La finalitat principal de l’acolliment era de caire adoptiu més que no pas
d’acolliment amb la previsió d’un retorn en l’àmbit biològic



Hi havia un gran desconeixement sobre aquesta mesura de protecció i per
aquest motiu la societat i les administracions feien poc ús d’aquest recurs



Es varen realitzar plans d’actuació per atendre les necessitats específiques
d’aquest col·lectiu d’infants

Posteriorment va sorgir la Llei orgànica 1/19966 en la qual es va ampliar el concepte
d’acolliment familiar proporcionant noves modalitats i aplicacions. Més endavant,
s’amplia l’article 173 estipulant que l’acolliment familiar es formalitzarà per escrit amb
el consentiment de l’entitat pública, tingui o no la tutela o guarda, de les persones que
rebin el menor.
Segons Amorós, Fuertes, i Roca (citat per Valle et al. 2009) l’acolliment era vist com la
millor mesura per el benestar de l’infant, ja que aquest podia formar part d’un nucli
familiar que li proporcionaria atenció i afecte. Així doncs, les administracions van
començar a realitzar un procés de captació i selecció de famílies mitjançant
avaluacions psicològiques i socials. El procés que es duia a terme era molt senzill:
captació, selecció i acoblament amb la família d’acollida. En aquell moment la visió de
la mesura era simplista i optimista, ja que es considerava una tasca fàcil per les
famílies acollidores. Però, no es va preveure que aquells infants havien viscut
situacions complicades que es veurien reflectides en el seu comportament amb
l’acollidor. Aquestes famílies en aquests casos no tenien les eines necessàries ni els
recursos per saber com afrontar els problemes que presentaven aquests infants. Això
provocava que algunes famílies deixessin la tasca. Tot aquest procés va haver d’estar
revisat i a mitjans dels anys 90 es va elaborar i publicar un manual de formació per
famílies acollidores.

6

de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei
d'enjudiciament civil. («BOE» 15, de 17-1-1996)
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Posteriorment, es va produir un canvi en la ideologia que l’acolliment familiar fos una
alternativa de baix cost, ja que les famílies requerien una formació que els permetés
tenir capacitats diverses per poder intervenir i atendre a aquests infants amb criteri.
Així doncs, el model actual seria: captació, selecció, formació, acoblament i seguiment,
ja que es requereixen suports materials i tècnics.
A Catalunya hi ha unes lleis que regeixen l’àmbit de l’atenció i la protecció de l’infant i
l’adolescent. En primer lloc, per tal de poder contextualitzar la nostra recerca va ser
imprescindible fer una anàlisi de documents per tal de tenir constància de les lleis que
regien i regeixen actualment aquest àmbit a Catalunya, ja que les actuacions socials
vers la població infantil i adolescent requereixen d’actuacions públiques intensives i
integrals de prevenció i promoció en els entorns territorials. També hem d’assumir una
responsabilitat social vers el conjunt de població infantil i adolescent de Catalunya, fent
actuacions proactives per donar oportunitats a tots els infants independentment de les
seves situacions.
Referent a l’acolliment familiar en la legislació catalana, la primera regulació la trobem
en la Llei 11/1985 de protecció de menors de 29 de maig del 1985 i en el decret de
regulació de la infància i l’adolescència amb alts riscs socials de 18 de novembre del
1986.7 Aquesta Llei focalitzava l’acolliment com un procés jurídic i administratiu que
havia de vetllar per atendre els diferents aspectes:


Tractament de la delinqüència infantil i juvenil



Prevenció de la delinqüència infantil i juvenil



Protecció d’infants i adolescents desemparats

A més a més, en aquesta Llei s’estipulava que les famílies acollidores rebessin un
suport econòmic i tècnic professional.
Més endavant a la Llei 37/19918, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels
menors desemparats i de l’adopció, es va regular la funció tutelar de la protecció dels
menors com una matèria civil. A més a més, es va regular la figura de l’adopció en el
cas que no fos possible la reinserció del menor en el seu nucli familiar. Aquesta Llei
catalana va legalitzar que fos una intervenció administrativa sense necessitat prèvia de
decisió judicial. Per una altra banda, estableix que les famílies acollidores tenen

7
8

DOGC 780, de 19-12-86
DOGC 1542, de 17-1-1992
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obligacions respecte l’infant acollit, atenent les seves necessitats bàsiques de salut i
d’educació. L’acolliment d’aquests infants es realitzava segons la resolució de
l’organisme competent sense la necessitat i/o consentiment dels pares o tutors. En el
cas que no fos possible la convivència del menor en un entorn familiar, aquest havia
de quedar-se en una institució pública o privada.
El decret 2/1997 9, pel qual s’aprova el reglament de protecció de menors desemparats
i de l’adopció establint que la mesura d’acolliment simple havia de ser acordat per la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’adolescència (actualment ICAA) amb
audiència prèvia dels pares o familiars que haguessin conviscut amb el menor, si
estaven identificables i localitzables. També es podia concedir la custodia segons els
interessos de l’infant, és a dir, si aquest tenia un familiar pròxim capacitat per fer-se
càrrec. En aquest Decret també es regulaven les característiques i el procés de
selecció i valoració de les persones acollidores i les seves formacions. Es va estipular
fonamental realitzar l’acceptació de l’acolliment per escrit per part de la família
acollidora. Però, no s’especificava cap tipus d’ajuda o prestació econòmica.
En el decret legislatiu 2/200310 de 2 d’abril de 2003 del text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya es van incorporar els Equips Bàsics d’Atenció Social
Primària (EBASP) i els Equips d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA). Equips
multidisciplinaris constituït per un psicòleg, pedagog i un assistent social distribuïts per
tot el territori de Catalunya.
És la Llei 13/200611 de 27 de juliol, la que especificava la necessitat d’establir
prestacions econòmiques per les despeses de manteniment dels menors tutelats per la
Generalitat (DGAIA). S’entenia aquesta prestació com un dret pels infants acollits.
També es van preveure ajudes econòmiques complementàries pel fet de tenir a càrrec
un infant amb necessitats especials, alt nombre d’infants acollits o qualsevol cas que
requereixi un tractament especial.

És la Llei actual 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i
l’adolescència12 la que estipula l’acolliment familiar professionalitzat com a unitat
convivencial d’acció educativa (UCAE). Aquesta Llei estableix una reforma en el
9

DOGC 2307, de 13-01-97. DOGC 2527, de 27-11-97
DOGC 3815, de 05-02-03
11
DOGC 4691, de 04-08-2006
12
Aprovada pel Ple del Parlament en la sessió núm.79, del 12 de maig del 2010. Publicada en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya, núm.720/VIII, del 26 del maig del 2010.
10
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sistema de protecció a la infància i l’adolescència, incrementa les prerrogatives de les
administracions públiques per a garantir l’efectiva protecció dels infants i adolescents i,
en contrapartida, augmenta la participació i les garanties envers totes les persones
interessades, els progenitors, tutors o guardadors i, molt especialment, de l’infant o
adolescent.

Segons Allueva (2011) la LDOIA (Llei dels drets i les oportunitats de la infància i
l’adolescència) està formada per 6 títols. El primer estipula els principis de la Llei, en el
segon s’especifica que l’infant és subjecte de ple dret, en el tercer es fomenta la
participació de les administracions en situacions on els menors puguin estar
perjudicats, i també es promou programes d’informació i sensibilització per a la
societat, en el quart es dedica al maltractament infantil i als serveis de detecció i
atenció d’aquests menors, el cinquè s’ocupa del sistema de protecció de menors i
adolescents en situació de risc i desemparament, i l’últim estipula el règim de
sancions. Per la realització d’aquesta recerca és essencial l’anàlisi i el desglossament
del cinquè títol, ja que és on es troben les novetats importants d’aquesta nova
regulació. Per primera vegada a Catalunya, es distingia dos conceptes; el
desemparament i el risc social.

Però, això no vol dir que anteriorment no es

detectessin situacions de risc, sinó que el que passava era que aquestes situacions es
reduïen al desemparament. Per aquests motius el legislador català va optar per separa
aquests dos conceptes per adaptar-se a la realitat social i per tal que els tribunals
reconeguin el risc com una figura diferent del desemparament.
Segons la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència,
s’estipula que un infant es troba en situació de desemparament quan en aquest li
falten per cobrir algunes necessitats bàsiques per la construcció de la seva identitat i,
per a que aquestes siguin ateses cal aplicar un allunyament del seu nucli familiar. Tal
com esmenta l’article 10513, aquest desemparament pot ser provocat per diverses
causes o factors:


Abandonament



Maltractaments físics i psíquics



Abusos sexuals

13

Títol V. De la protecció dels infants i adolescents en situació de risc o desemparament. Capítol III.
Protecció dels infants i els adolescents desemparats. Secció primera. El desemparament. Article 105.
Concepte.
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Exercici inadequat de les funcions de guarda que comporta un perill per el
desenvolupament de l’infant



Trastorn o alteració psíquica o drogodependència dels progenitors, o dels
titulars de la tutela o de la guarda

Com hem esmentat anteriorment en aquesta Llei es diferencia el concepte de
desemparament i situacions de risc. Per tant segons la LDOIA en l’article 102 14 es
defineix la situació de risc com una situació en la qual l’infant no es pot desenvolupar
correctament a causa de circumstàncies personals, socials o familiars, però sense la
necessitat de separar l’infant del seu àmbit familiar biològic. Són situacions de risc:


Manca d’atenció que perjudica lleument la salut física i/o emocional de l’infant



Utilització del càstig físic o psicològic sense violència que perjudica el
desenvolupament



Mancances que puguin produir marginació, aïllament o desemparament de
l’infant. El tractament s’ha de realitzar mitjançant serveis



Absentisme o abandó escolar en l’etapa obligatòria



Conflictes constants entre els progenitors, que provoca la desatenció de les
necessitats dels infants



Descontrol per part dels progenitors sobre el seu fill quan aquest es pot
provocar lesions a sí mateix



Pràctiques culturals que afecten la salut mental i física de l’infant.



Altres circumstàncies que poden derivar al desemparament de l’infant si no
s’atenen a temps

Un altre article relacionat amb la nostra recerca és l’article 131 15 sobre L’Acolliment en
una unitat convivencial d’acció educativa de la LDOIA. Aquest article estableix:
1. L’acolliment en una unitat convivencial d’acció educativa és el que exerceixen
persones prèviament seleccionades i qualificades per raó de llur titulació,
formació i experiència en l’àmbit de la infància i l’adolescència.
2. L’acolliment en una unitat convivencial d’acció educativa es pot acordar
fonamentalment respecte d’infants i adolescents amb diversitat funcional, grups

14

Títol V. De la protecció dels infants i adolescents en situació de risc o desemparament.. Capítol II. Les
situacions de risc. Article 102. Definició i Concepte.
15
Títol V. Títol V. De la protecció dels infants i adolescents en situació de risc o desemparament.
Capítol III. Protecció dels infants i els adolescents desemparats. Article 131. Acolliment convencional
d’acció educativa
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de germans i altres en dificultats o amb necessitats educatives especials.
(p.127).
Segons la LDOIA (2010), l’ordenament civil català sobre el règim jurídic de l’acolliment
familiar presenta les característiques següents:


Es constitueix per un acte de l’Administració. No és un negoci jurídic



Es requereix la voluntarietat de la persona o família acollidora. Aquesta
voluntarietat s’expressa mitjançant una sol·licitud inicial, en la participació
voluntària en tot el procés d’estudi, valoració, selecció i formació, i en
l’acceptació posterior de l’acolliment de l’infant o adolescent assignat



Es preveuen prestacions socials de caràcter econòmic per atendre les
despeses de manutenció de l’infant o adolescent acollit. Aquestes prestacions
es configuren com un dret del qual es beneficiari l’infant o l’adolescent acollit,
malgrat que s’abonin a la persona o persones a qui ha estat delegada la
guarda
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6. Institucions i associacions implicades
a) DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència)
Segons López (2009), els recursos de la DGAIA s’ordenen en 6 serveis territorials
d’atenció a la infància i l’adolescència, que coincideixen amb els serveis territorials
del Departament de Benestar Social i Família. Concretament a Barcelona, Girona,
Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre. La DGAIA és una entitat que vetlla pel
benestar de la infància i l’adolescència que pateixen un risc alt de problemes
socials i, alhora ajuda a que assoleixin un bon desenvolupament personal. A més a
més, s’encarrega d’exercir la mesura de protecció i la tutela dels menors i
adolescents que es troben en situació de desemparament. Així doncs, segons el
Departament de Benestar Social i Família (2011), les principals funcions són:


Aplicar polítiques d’infància i adolescència, programar serveis i recursos
corresponents

i

elaborar

directrius

per

respondre

a

situacions

de

desemparament


Promoure els drets dels infants i adolescents de Catalunya, per tal que siguin
ciutadans actius i promoure el seu benestar social



Elaborar i promoure plans de col·laboració i protocols que regulen les
actuacions que s’han de fer en cas de detecció, prevenció, assistència,
recuperació i reinserció dels infants i adolescents que estiguin en situació de
risc social



Proporcionar serveis especialitzats amb personal competent per atendre els
menors i adolescents en situacions de risc i desemparament



Protegir aquests infants i, a més a més, exercir la tutela tot assumint la guarda
que està establerta per les lleis



Proporcionar i realitzar programes d’orientació i integració social i laboral dels
menors i adolescents tutelats i ex-tutelats



Implementar les recomanacions de l’Observatori dels Drets de la Infància

L’entitat DGAIA compta amb uns equips funcionals d’infància (EFI). Aquests tenen la
responsabilitat de gestionar els expedients dels infants i adolescents, les propostes i
prendre les mesures, elaborar les dades necessàries i coordinar-se amb els serveis
d’infància de cada territori. En total a Catalunya es pot comptar amb la presència de 15
EFI distribuïts entre els diferents serveis territorials i un d’específic per els menors
d’origen estranger no acompanyats.
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b) EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència)
Segons López (2009), són els equips de professionals que treballen en l’àmbit
psicològic, pedagògic i social, segons el seu sector territorial. L’objectiu de la seva
dedicació és donar solució o resposta a les diferents situacions i necessitats dels
menors que requereixen una especialització tècnica.
Les funcions de l’EAIA són:


Donar suport tècnic als serveis socials bàsics i col·laborar-hi en les matèries de
llur competència



Fer valoracions especialitzades que no es poden abordar des d'un servei social
bàsic, tenint en compte els informes de derivació



Promoure, establir i aplicar mesures d'inserció social, laboral, educativa i
familiar



Fer el seguiment , tractament i l'avaluació de les mesures de protecció



Elaboració i control dels plans de millora



Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els professionals dels altres
sistemes de benestar social, amb les entitats associatives i amb els altres
serveis especialitzats



Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent



Elaborar un pronòstic de recuperabilitat dels pares, previsió de la durada de la
mesura, establir un model i periodicitat de la relació dels infants amb els seus
pares biològics, i per últim realitzar l’avaluació de l’acolliment.

c) ICAA (Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció)
Segons el Departament de Benestar Social i Família (2014), l’ICAA va ser una de les
primeres entitats, creada el 19 de novembre per la Llei 13/199716 (modificada per la
Llei 14/2010 i la Llei 11/201117). En l’àmbit de l’adopció internacional, aquesta entitat
és l’organisme pioner a Catalunya.
Els objectius i finalitats principals d’aquesta entitat són:


Ajudar a potenciar una política global d'adopcions i d'acolliments simples en
família aliena

16

DOGC 2527, de 27-11-1997

17

Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat
administrativa. DOGC 6035, de 30-12-2011
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Agilitzar els processos de valoració de les famílies col·laboradores disposades
a exercir l'acolliment i/o l'adopció



Tramitar, si es dóna el cas, l'adopció internacional

A més a més, l’ICAA s’encarrega de facilitar tota la informació relativa a les adopcions i
als acolliments a través de la web, per tal de resoldre la majoria dels dubtes, els quals
sorgeixen en les famílies interessades en l’acolliment i/o l’adopció. Però, en el cas que
aquestes famílies vulguin la informació de primera mà, l’ICAA disposa d’unes oficines
per tal d’obtenir en paper tot allò que necessitin.
Quan es vol executar una adopció o un acolliment el primer que s’ha de fer és posarse en contacte telefònic amb l’ICAA, que té seus territorials a les ciutats de Barcelona,
Girona, Lleida, Tarragona i Amposta, o bé ha de concertar una cita amb una Institució
Col·laboradora d'Integració Familiar (ICIF), per tal de demanar hora i dia, i assabentarse per assistir a una sessió informativa per veure quins són els passos a seguir en
funció de la sol·licitud que es vol demanar i presentar (adopció i/o acollida).
Pel que fa a l’acolliment, aquesta entitat també realitza sessions informatives per
aquelles famílies que volen formar part en el món de l’acolliment. Per això, s’informa
sobre els diferents programes d’acolliment familiar, la tipologia d’infants que es poden
trobar i, alhora el procés que han de seguir per formar part i ser família d’acollida.
L’ICAA proposa l’infant que sigui adequat per a la família o persona acollidora, pensant
en tot moment en les necessitats i demandes de l’infant.
d) ICIF (Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar)
Segons el Departament de Benestar Social i Família (2014), són entitats legals
sense ànim de lucre amb l’objectiu de protegir als menors que necessiten aquesta
actuació. Aquestes institucions disposen de requisits i estan regulades sota el
Decret 337/1995, de 28 de desembre18, per tal que desenvolupin les seves
funcions de mediació i d’altres com:


Estudiar, valorar i preparar les famílies que han presentat la sol·licitud per
acollir un menor

18

DECRET 337/1995, de 28 de desembre, sobre la acreditació i el funcionament de las
institucions col·laboradores d’integració familiar i de les entitats col·laboradores d’adopció
internacional. DOGC 2153, de 12-01-1996
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Buscar famílies disposades a exercir la tasca com a família d’acollida



Dur a terme el procés d’acoblament i de desacoblament de l’infant en l’ambient
acollidor, a través d’especialistes



Seguiment de l’evolució de l’infant sota les ordres d’un organisme competent



Formar a les famílies que volen ser candidates per l’acolliment



Promocionar la mesura de protecció a la infància; acolliment familiar



Col·laborar en la realització de la gestió del finançament del servei que es dóna
a les famílies acollidores, d’acord amb el conveni que s’estableixi

e) Associació AFAG (Associació de famílies d’acollida de Girona)
Per poder entendre millor el funcionament i les finalitats d’aquesta associació hem
assistit a la III Jornada de l’associació de famílies acollidores de Girona, que es va
realitzar el dia 19 d’abril del 2015 al Museu Can Quintana de Torroella de Montgrí.
A més a més, també vam realitzar una entrevista personal amb un membre de
l’equip directiu d’aquesta associació. L’AFAG és una associació que s’encarrega
del territori de Girona, però també existeix l’AFABAR (Barcelona), AFATAR
(Tarragona) i AFATP (Terres del ponent) que formen part d’aquesta xarxa. Són
entitats sense ànim de lucre, les quals van dirigides a persones que es plantegen
la possibilitat d'acollir un infant, persones que ja estan vivint l’experiència com a
famílies acollidores o a tots els qui estan sensibilitzats amb el tema de l'acolliment.
“La finalitat principal és que cap infant que pugui estar acollit es quedi sense
família, encara que ja sabem que és molt difícil. També una finalitat molt importat
per a nosaltres és fer de mitjancer amb les Administracions. Al principi, fer de
família d’acollida estava penat fiscalment, havies de declarar els infants acollits
sense poder desgravar res. Sort que això avui en dia a canviat. També treballem
molt per tal de donar a conèixer aquest concepte de família d’acollida. Anem a
picar a les portes dels Ajuntaments, de les escoles, de centres cívics… Intentem
aportar informació per donar a conèixer la feina que estan realitzant les famílies
d’acollida i també donar a conèixer els infants que es troben en aquesta situació
tan delicada.” R.C membre de l’equip directriu de l’associació AFAG.19

Segons les aportacions de l’entrevista i de la III Jornada de famílies acollidores de
Girona, podem concloure que aquesta associació dóna suport a les famílies
acollidores per tal d’ajudar-los en la seva tasca; realitzen punts de trobades per les
famílies acollidores per tal d’aclarir dubtes, parlar sobre les seves preocupacions,
compartir moments junts... Alhora que també, realitzen una feina molt important de
promoure campanyes, o xerrades per tal de donar a conèixer aquest concepte que és
poc conegut, encara avui en dia.

19

Annexos 1. Entrevistes, 1.1 R.C membre de l’equip directriu de l’associació AFAG. (p.3).
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“[…] Nosaltres la nostra feina és la difusió del concepte d’acolliment, ja que hi ha
poca cultura en aquest sentit. Tu vas a una escola i la majoria de vegades no
saben que és l’acolliment, tot i que, s’ha realitzat una guia i hi ha hagut un pacte
entre l’ICAA i el Departament d’Ensenyament. La majoria d’escoles posen aquesta
guia en una prestatgeria i ni se la miren. Has de feina molta feina de pedagogia
quan arribes a una escola, també has de fer pedagogia amb els pediatres o, fins i
tot, quan arribes als Mossos d’Esquadra pots veure que aquesta figura d’acolliment
és molt desconeguda. És important començar a donar normalitat a aquesta
situació. Tots hem sentit a parlar d’acolliments d’infants de l’Àfrica o Bielorussos, i
en canvi, no sabem que aquí a Catalunya molts infants estan tutelats per
l’Administració i van a viure en una família d’acollida. […]” R.C membre de l’equip
directriu de l’associació AFAG20

Aquestes associacions no donen suport a les famílies biològiques, és a dir, als tutors
legals a qui la tutela ha estat suspesa, però sí que donen suport a l’acolliment en
família extensa. És a dir, als familiars que tenen la guarda de l’infant, encara que
formin part de la família d’origen.
“[...] Nosaltres organitzem un lloc de trobada per les famílies per tal que puguin
compartir les seves experiències, preocupacions, dubtes amb altres famílies que estan
en la mateixa situació. Un lloc on podem parlar lliurament dels nostres problemes.
Parlem sobre molts temes i sobretot per ajudar a afrontar el moment quan l’infant ha de
marxar per tornar amb la seva família biològica. Volem donar a conèixer la figura de
l’acolliment, perquè moltes vegades les famílies han de sentir “no se perquè t’has
complicat la vida amb això si ja hi ha centres on poden anar”. [...]
No realitzem cap tipus de formació específica, però fem jornades durant l’any on les
famílies d’acollida es poden reunir, també fem dues sortides on anem a fer un pícnic
tots junts, els infants poden jugar i, després anem un cop l’any a una casa de colònies.”
R.C membre de l’equip directiu de l’associació AFAG.21

Personalment considerem que és molt important que hi hagin associacions que aportin
suport a les famílies d’acollida, ja que sovint no és una tasca fàcil i el fet que puguin
estar en contacte amb d’altres famílies d’acollida els permet resoldre dubtes o
preocupacions. Les famílies d’acollida es mostren molt sensibles per voler ajudar
aquests infants de la millor manera possible, per això també necessiten sentir-se
recolzats.

f) Síndic de Greuges
Creiem oportú esmentar i explicar què és el Síndic de Greuges, ja que al llarg de
treball l’anem mencionant amb molta freqüència. Per tant el Síndic de Greuges de
Catalunya, des de Juliol de l’any 2004, és el senyor Rafael Ribó i Massó, conjuntament
amb uns adjunts; adjunt general (Jordi Sànchez), que és el que assisteix, representa i
substitueix al Síndic en la seva absència, i una adjunta per a la defensa dels drets dels
infants i dels adolescents (Maria Jesús Larios), que és la que assisteix al Síndic i
20
21

Annexos 1. Entrevistes, 1.1 R.C membre de l’equip directriu de l’associació AFAG. (p. 5-6).
Annexos 1. Entrevistes, 1.1 R.C membre de l’equip directriu de l’associació AFAG. (p.5).
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exerceix les competències delegades en la protecció dels infants i adolescents en el
context de la Convenció Internacional dels Drets dels Infants. A més a més, el Síndic
compta amb personal tècnic, assessor, administratiu i de suport. El Síndic és elegit per
tres quintes parts del Parlament i cada mandat té una duració de 9 anys.
El Síndic té la funció d’atendre les queixes de totes les persones que es troben
desprotegides davant les actuacions i les mancances per part de les administracions.
El que pretén és fomentar el bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i de
les entitats locals de Catalunya; ajuntaments, diputacions o consells comarcals. Per
tant, es pot dir que actua com a supervisor i col·laborador de l’Administració catalana,
amb l’objectiu de millorar tot el funcionament. A més a més, també supervisen les
empreses privades que donen servei d’interès públic, com la llum, telèfon, aigua, gas,
correus...

El Síndic de Greuges no depèn de cap govern i actua de manera objectiva, amb
llibertat de criteri i/o independència. L’oficina del Síndic té un servei d’Atenció a les
Persones que ajuda a tota persona que tingui una consulta o una queixa. La seva feina
és escoltar la gent que es dirigeix a la institució. A més a més, és una institució que
està al dia de la realitat social, a través del consell i l’assessorament d’entitats i
associacions de la societat civil, que té una visió directa i contrastada de les diferents
situacions que volen abordar.
Quan el Síndic rep les queixes, el que fan és dur a terme un seguit d’actuacions i/o
investigacions per detectar la possible lesió dels drets i trobar una possible solució.
Una part important de la seva feina consisteix en sol·licitar la informació necessària a
les administracions o empreses implicades en els temes que motiven a les seves
actuacions.

Creiem que el treball que realitza el Síndic de Greuges és molt important, ja que com
ells mateixos diuen, tenen un poder de persuasió. És a dir, en les seves resolucions
fan recomanacions i advertències oportunes a les administracions per corregir una
situació irregular i que provoca malestar a la societat implicada. A més a més, en els
informes introdueixen una sèrie de canvis o modificacions legals en aquelles
normatives que observen que es vulneren els drets de les persones. S’ha de deixar
clar que el Síndic no imposa, sanciona ni emet una sentència, però les seves
resolucions son inapel·lables.
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7. El procés d’acolliment
7.1. Circuit d’acolliment: família d’acollida
Segons el Departament de Benestar Social i Família (2014), la persona que vulgui
exercir com a família acollidora, poden acollir persones soles, parelles i/o parelles
homosexuals, ha de dirigir-se a l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), o
bé, ha de demanar una cita amb una Institució Col·laboradora d’Integració Familiar
(ICIF). L’oferiment es pot concretar mitjançant una presentació d’un escrit o una
sol·licitud normalitzada. Aquesta ha de presentar les dades personals i la motivació per
formar part de les famílies acollidores, és a dir, d’acollir temporalment un infant a
Catalunya. La sol·licitud es pot demanar via web 22, presentant una sèrie de
documents:


Certificat d’antecedents penals



Informe mèdic de salut física i psíquica, per la idoneïtat per oferir una atenció
satisfactòria al menor



Volant de convivència

Per fer una síntesi del procés de selecció hem comptat amb l’explicació, obtinguda
durant l’entrevista amb G.F. Coordinadora de la Fundació Infància i Família (ICIF).
“Una família quan està interessada en el projecte d’acolliment familiar, el que fa primer
és trucar-nos, i dir: estic interessada com ho faig? Llavors el que fem és donar-los dia i
hora per fer una entrevista informativa, que se’n diu. En aquesta entrevista informativa
els hi demanem que vinguin tots els membres de la família, no els infants, sinó els
adults de la família. En aquesta entrevista se’ls dóna tota la informació del que vol dir
acollir. Un cop s’ha fet l’entrevista informativa se’ls hi diu que esperin un temps abans
de presentar la sol·licitud per rumiar-ho bé. Quan la família ho té rumiat, el que fa és
presentar una sol·licitud a la Generalitat, és un document que hi ha a internet, que ells
l’omplen i han d’adjuntar al darrere: un informe mèdic dels membres de la família
d’adults, un certificat de que no tenen qüestions penals pendents de cada un d’ells, un
informe mèdic que digui que a nivell de salut mental estan bé, D.N.I i aquestes coses i
ja està. Quan han fet la sol·licitud ens avisen i quan nosaltres sabem que la sol·licitud
està entrada, podem començar el procés d’estudi i valoració. Un procés d’estudi i
23
valoració consisteix mínim 3 o 4 entrevistes , que tenen una rutina cada una d’elles i,
una visita domiciliaria i un curs de formació de dos dies. Un cop hem acabat tot això,
les professionals fan un informe psicosocial, la psicòloga i la treballadora social, que
són les que participen en el procés d’estudi, fan un informe psicosocial, explicant si
aquella família és idònia o no per ser acollidora, i això ho enviem a l’ICAA. Si es idònia
la família passa a una borsa de famílies acollidores que estirem en el moment que
rebem propostes.” G.F. coordinadora de la Fundació Infància i Família de Girona
(ICIF).24

22

http://www.gencat.net/benestar/icaa
Annexos. 3. Model procés d’entrevistes de l’ICIF. (p.62).
24
Annexos 1. Entrevistes, 1.5 G.F coordinadora de la Fundació Infància i Família de Girona (ICIF). (p. 39).
23
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En relació a la formació que han de realitzar les famílies acollidores, que comencen a
partir de la tercera entrevista i la seva durada és de dos dies, exposem la opinió dels
diferents entrevistats:
“Sí, primer de tot vam estar quasi un any anant amb la psicòloga, anant amb la ICIF
(Fundació i Família de Girona). A més a més, conjuntament amb altres famílies que
també s’iniciaven en el món de les famílies acollidores, fèiem xerrades, tot i que
aquestes xerrades i formacions no ens han servit per res en el meu cas. Perquè la K.
era una bomba de rellotgeria, que podia explotar a la cara en qualsevol moment, per
això no s’aprèn amb les xerrades o formacions, sinó que és amb el dia a dia quan et
vas trobant amb les diferents situacions ja siguin conflictives o no. Llavors, puc dir que
aquestes formacions em van orientar, però només orientar!” A.R mare família d’acollida
de Girona. 25
“Sí clar, vaig realitzar una formació durant el procés de selecció. Ha estat una formació
interessant, però avui que tinc un infant d’acollida a casa puc dir que és massa general.
Quan fas la formació tot sembla molt maco, especifiquen que l’infant té problemes, però
les estratègies les has de buscar tu tot sol. Ningú vindrà i et donarà el manual
d’instrucció de cap infant. La valoració que en faig és positiva encara que penso que a
vegades haurien de ser més sincers amb les possibles situacions que et pots trobar.
L’acolliment familiar no tot és de color rosa, hi ha moments molts durs que necessites
saber com superar-los i això cap formació t’ho proporciona […]” S.M. pare de família
d’acollida monoparental de Figueres.26

El temps d’espera entre la sol·licitud i integració de l’infant no es pot determinar, tot i
que segons G.F Coordinadora Tècnica de la Fundació Infància i Família, aquests
temps sol ser d’un mínim de 6 o 7 mesos. Sovint per aquest motiu hi ha famílies que
desisteixen i renuncien a la sol·licitud, ja sigui per cansament o canvi de la situació
personal (malaltia, modificacions d’estatus…).

Segons el Departament de Benestar Social i Família (2014) els requisits que tenen en
compte l’administració a l’hora de realitzar l’informe d’idoneïtat per a que una família
acollidora pugui fer-se càrrec d’un infant en situació de risc són:


Tenir habilitats per afrontar noves situacions i circumstàncies



Mostrar estabilitat emocional, per tal d’ajudar a l’infant a construir la seva
identitat



Capacitat educativa per transmetre valors culturals i socials o respectar els
propis de l’infant



Les circumstàncies i l’entorn familiar han de mostrar predisposició a acceptar la
situació i a donar suport educatiu. Tots els membres de la família han d’estar
d’acord, fins i tot, els mateixos fills

25

26

Annexos 1. Entrevistes, 1.2 A.R. mare família d’acolllida de Girona. (p.13).
Annexos 1. Entrevistes, 1.3 S.M. pare família d’acolllida monoparental de Girona. (p.21).
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Mostrar una alta motivació per a realitzar les tasques i les responsabilitats que
comporta un acolliment familiar



Capacitat d’acompanyar l’infant durant tot el procés; adaptació amb la família
d’acollida, relació de l’infant amb la seva família d’origen i, fins i tot, en el
moment del retornament amb la família biològica

Des del punt de vista legal, la persona acollidora ha de ser major de vint-i-cinc anys i
tenir com a mínim catorze anys més que l’infant acollit. Així doncs, segons G.F. (ICIF),
és ideal que la persona acollidora no sigui massa gran perquè un acolliment requereix
un cert ritme de vida i no hi pot haver-hi més d’una generació entremig. Altres requisits
són:


Residir a Catalunya



Tenir els mitjans econòmics suficients i un habitatge en condicions per acollir
un infant



Respectar la identitat, origen i història pròpia del menor



No presentar cap tipus d’antecedent penal

Es pot produir el cas que l’informe psicosocial sigui negatiu. Els motius més freqüents
d’aquesta denegació solen ser per manca de temps per tenir cura de l’infant (situació
laboral), ja que aquest requereix molta atenció. L’altre motiu és que durant les
entrevistes la persona/es han mostrat més predisposició per crear vincles de filiació
que no pas d’ajut i suport de l’infant.
Si l’informe és positiu, l’àmbit acollidor tindrà constància de la situació de l’infant i de
les necessitats i atencions que requereix, de les raons per les quals necessita ser
acollit i el contacte que es realitzarà amb la seva família d’origen. Aquests aspectes
són importants per tal que sàpiguen què s’espera d’ells i que coneguin les
característiques de l’infant. La família d’acollida haurà de presentar la seva acceptació
a l’equip tècnic que porta el cas, assumint que també hi haurà un procés de seguiment
i acompanyament professional al llarg de tot el procés per la Institució Col·laboradora
(ICIF). El seguiment de l’acolliment no només es realitza vers l’infant, sinó que també
vers la família a través d’entrevistes, coordinació amb les escoles i consultes amb les
xarxes sanitàries.
Al principi de l’acolliment quasi sempre hi ha un període d’acoblament, tot i que,
segons G.F en la modalitat d’acolliment urgència-diagnòstic no es realitza perquè com
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diu el nom és un cas d’urgència que requereix una actuació immediata, per tant no es
pot donar el procés d’acoblament. Aquest procés, normalment, es realitza prèviament
a l’inici de l’acolliment per preparar l’infant i la família, és a dir, per tal que estableixin
un primer contacte i es vagin coneixent. Aquest procés normalment té una durada
d’una setmana i mitja, però es pot allargar segons la situació de l’infant. En aquest
moment les famílies poden aplicar coneixements adquirits en les formacions.
En ocasions es pot produir el cas que les persones acollidores ja coneixen l’infant en
qüestió; pot ser un veí, un nen/a conegut per algun familiar que treballa en una
Institució d’acolliment… El circuit que han de seguir aquestes famílies és el mateix,
però un cop l’informe sigui positiu sol·liciten un infant en concret.
Quan la resolució d’acolliment i el procés d’acoblament està finalitzat, la família
acollidora ha de signar un document per declarar que coneixen i accepten les
condicions de visites establertes entre l’infant i la seva família d’origen, aspecte que
pot variar segons les circumstàncies del nucli biològic de l’infant i per decisions
judicials i administratives.
Les famílies reben un suport per part de l’Administració, és a dir, reben el suport
directe de l’ICIF amb la supervisió de l’Administració. A més a més, la família té dret a
percebre una prestació econòmica per l’acolliment de l’infant tutelat i, aquesta varia
segons l’edat, les necessitats del menor i la tipologia d’acolliment. Per una altra banda,
l’Administració també assumeix els costos dels tractaments d’atenció individualitzada,
psicològica, logopèdia, odontològica, pedagògica…
“Per les despeses mèdiques i teràpies hi ha el que es diu expedients econòmics, que si
un nano per exemple, s’ha de posar ferros a la boca, doncs la família ha d’anar a un
dentista, demanar un pressupost, i aquest pressupost el presentem a la Generalitat i
esperar-se que la Generalitat l’aprovi, i a vegades tarda una mica. Llavors hi ha famílies
que ho comencen a pagar, si tenen bon rotllo amb el dentista, després el dentista els hi
descomptarà de la factura. A nivell psicològic hi ha el CSMIJ, i els nanos haurien d’anar
tots al CSMIJ, que és la salut pública. Però el CSMIJ està donant hores cada tres
mesos, i no en fem prou. Llavores nosaltres tenim aquí un servei d’atenció terapèutica,
que a vegades l’utilitzem, i sinó demanem un expedient econòmic que ens els solen
aprovar per anar a un psicòleg privat. Si volen ulleres també s’ha de demanar
expedient econòmic i esperar a que les tinguin. Ara, per la roba, colònies d’estiu,
casals, universitat... tot això no, ho ha de pagar la família.” G.F. coordinadora de la
Fundació Infància i Família de Girona (ICIF).27

27

Annexos 1. Entrevistes, 1.5 G.F. coordinadora de la Fundació Infància i Família de Girona (ICIF). (p.47).
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Un cop tot el procés està finalitzat l’Administració emet la resolució que s’anomena
“Resolució de constitució de l’acolliment”.
Un cop l’infant comença a viure amb la família d’acollida, es realitza un procés de
seguiment de la seva adaptació. En l’adaptació es donen 3 etapes diferents que poden
ser variables segons les característiques personals de l’infant. Hi ha una avaluació
inicial en la qual s’inclouen aspectes de l’acoblament fins els 3 primers mesos que
s’inicia l’acolliment. Després hi ha el primer seguiment que dura 9 mesos i, un últim
seguiment que s’inicia a partir d’aquests 9 mesos i s’acaba als 18 o 24 mesos.

Segons les entrevistes realitzades hem pogut contestar a la nostra pregunta de quina
és la principal diferència entre adaptació i acoblament. Llavors segons G.F la principal
diferència és: “És el mateix, però el pla d’adaptació és com t’adaptes a la vida
quotidiana de la família que t’acull i com t’integres en aquesta dinàmica amb la teva
manera de ser. El pla del que s’adapten tots i com la vida quotidiana s’adapta en el
nou membre.”28
En diferència amb el període d’acoblament hem pogut constatar que aquest serveix
per establir el primer contacte amb la família.
“Primer de tot, el primer contacte va ser amb una foto, és a dir, la ICIF ens va demanar
una fotografia nostra, els hi vam enviar i ells li van mostrar a la K. Ella lo primer que va
dir va ser; Ui! que grans! Són vells! Però bé, aleshores, al cap de deu dies o així,
nosaltres vam anar a Arbúcies a passar el dia i, estàvem amb l’altre mare acollidora.
Vam estar parlant, ens va explicar moltes coses, la nena va estar molt amb nosaltres i
tal. A la setmana següent vam tornar a anar, vam estar a la piscina d’Arbúcies i,
després ella a l’altre setmana va venir a Girona a veure la casa, li vam ensenyar tot,
quina seria la seva habitació i li vam presentar les meves filles. Aquest dia no es va
quedar a dormir ni res. Llavors, a l’altre setmana es va quedar a dormir el cap de
setmana. Això va ser el nostre procés d’acoblament. Per últim a la setmana següent es
va quedar definitivament. El procés va estar ràpid perquè l’altre família tenia pressa, ja
que ho estaven passant malament. Per aquest motiu el procés va durar un mes i una
setmana més o menys.” A.R. mare família d’acollida de Girona29

Com podem veure en les dues aportacions (família acollida i ICIF) és que el procés
d’acoblament és el primer contacte amb la família i el procés d’adaptació és com
s’adapta l’infant en el nou entorn i aquest amb ell.

28
29

Annexos 1. Entrevistes, 1.5 G.F. coordinadora de la Fundació Infància i Família de Girona (ICIF). (p.44).

Annexos 1. Entrevistes. 1.2 A.R. mare família d’acollida de Girona. (p. 14).
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En l’avaluació inicial s’ha tingut present la durada i vivència del temps d’espera, la
coneixença de les característiques personals de l’infant, les conductes, sentiments que
ha manifestat i les habilitats que les famílies han mostrat per fer front a la situació del
nen/a.

7.1.2. Sóc família d’acollida, i ara què?
Segons G.F (ICIF) quan una família ja és la responsable de l’acolliment de l’infant, ha
de tenir en compte una sèrie d’aspectes, ja que no són els únics agents educatius de
l’infant. Tot i que, l’infant es trobi en una família d’acollida, el seu tutor legal és la
DGAIA i la guarda està concedida a la família acollidora. Però s’ha de tenir en compte
que els pares no perden la seva pàtria potestat.
Suposem el cas que un menor tutelat ha de realitzar sortides escolars a l’estranger,
proves que requereixin anestèsia general, proves per obtenir la llicència de
motocicleta, contractes de treball a partir de setze anys… La família ha de demanar
autorització a la DGAIA. Si l’escola proposa o organitza activitats escolars dins del
territori català, les mateixes famílies poden consentir l’assistència de l’infant. També es
pot donar el cas que la família per motius justificables necessiten deixar l’infant sota la
guarda d’una altra família. Tot haurà d’estar autoritzat i notificat a l’ICAA i, ells
valoraran si aquest petit canvi serà positiu o no per l’infant, i si es pot dur a terme o no.
Pel que fa a l’àmbit sanitari, independentment si l’infant és nascut a Catalunya o no,
disposa d’una targeta sanitària per poder accedir a la xarxa pública de sanitat. Els
professionals de la salut donen consells a les famílies per tal d’exercir una conducta
alimentària sana.
Segons les dues famílies d’acollida entrevistades en relació a la documentació de
l’infant, hem constat que normalment tenen problemes per l’adquisició ràpida d’aquests
documents, i això els impedeix sortir del territori o tenir tranquil·litat a l’hora de
demostrar que aquest infant està sota la seva guarda, en activitats del dia a dia.
“Ui! no tenim D.N.I de la K! Es que perquè no s’enfadi la mare, no li demanen cap
signatura! Ara és quan ja hem dit; toma los papeles! És que la K. quasi no pot sortir, no
tenim el DNI i, això ens impedeix moltes coses. A més a més, la seva mare la
nacionalitat la té de Mauritània. No volem demanar que canvi la nacionalitat per por a
que s’enfadi o no ho accepti, però clar! A nosaltres ens comporta molts de problemes
que aquesta nena no tingui la nacionalitat. Per fer un NIE l’any passat vam estar des de
el mes de juny fins el mes d’octubre! I tot el paperam és culpa de l’EAIA! Molta gent,
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fins hi tot, un advocat, ens va dir que no val la pena denunciar això contra l’EAIA,
perquè no arribaríem en lloc, és una institució màxima i no obtindríem cap resposta, és
el suprem i són ells els que decideixen.” A.R. mare de família d’acollida de Girona.30
“Sé per d’altres famílies d’acollida que els tràmits per obtenir un DNI són llarguíssims.
Jo per sort, com l’infant té nacionalitat espanyola, el DNI l’he tingut des del primer
moment, la targeta sanitària és un altre cosa, encara l’estic esperant.” S.M. pare de
31
família d’acollida monoparental de Figueres.

En relació a la matrícula escolar, és la família acollidora qui sol·licita, amb
l’assessorament dels professionals que fan el seguiment, l’escola en la qual volen que
assisteixi l’infant. Tot això tenint en compte que l’opció escollida és la més adequada
per atendre les necessitats de l’infant.

Segons l’advocat J.P. d’Afers d’Infància, pel que fa a hisenda l’acolliment familiar està
subjecte a les lleis fiscals vigents, és a dir, els diners que rep la família per la cura i
l’atenció de l’infant està exempta de tributació. L’ajut és mensual i ronda els 333€ de
base. Es pot obtenir un complement de 97€ per desplaçament si hi ha visites amb la
família biològica a més de 25 km de la casa dels acollidors, i també es poden rebre
complements si els acollidors es fan càrrec d’un infant amb discapacitat o un altre cas
que en requereixi.
“La retribució econòmica en cas d’adopció, tutela o acolliment familiar sotmès al nivell
d’ingressos de la unitat familiar, sempre és exempt de l’impost sobre la renda de les
persones físiques (IRPF), d’acord amb l’article 7, apartats h) i z), de la Llei 35/2006, de
28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).” J.P
advocat d’Afers d’Infància de Roses (Girona). 32

Per finalitzar aquest apartat, creiem que és important posar èmfasi en el que les
famílies realitzin un treball d’equip amb tots els professionals implicats, ja que són
considerades com a col·laboradores del servei.

7.2. Circuit d’acolliment: l’infant en qüestió
Segons López (2009), el sistema català de protecció dels infants i joves segueix un
protocol de mesures per atendre situacions de risc social que puguin perjudicar la vida
d’un individu menor d’edat. Habitualment la detecció o denúncia pot ser realitzada des
de diferents àmbits, pertanyent a l’ensenyament, la sanitat, cossos de seguretat,
30

Annexos. 1 Entrevistes, 1.2 A.R. mare família d’acollida de Girona. (p. 17).

31

Annexos. 1 Entrevistes, 1.3 S.M. pare família d’acollida monoparental de Figueres. (p. 25).
Annexos 1. Entrevistes, 1.6 J.P. advocat d’Afers d’Infància de Roses (Girona). (p.50).
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familiars, veïns, o a través del telèfon de la infància, és a dir, tots els agents educatius i
socials.
Un cop detectada la situació els serveis bàsics d’atenció social realitzen un estudi del
cas i, si es considera necessari es traspassa el cas a l’Equip d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (EAIA) del territori corresponents per realitzar una intervenció
especialitzada i un seguiment de l’infant i la seva família biològica.
Quan es detecta que la situació pot resultar un risc per l’infant es realitza una
declaració de situació de desemparament per incompliment dels deures de protecció
per part dels pares biològics, com:


No respectar el desenvolupament integral del menor



Quan hi ha situacions de maltractament greu



Inexistència, absència o incapacitat de les persones que tenen la guarda del menor

Si es determina que el menor no pot ser atès per la seva família biològica, es planteja
una mesura de protecció a la DGAIA.

La resolució es notifica a les parts afectades i al Ministeri Fiscal en el termini de 2 dies,
per tal que es garanteixin els drets dels afectats. En el cas que l’infant ha de ser
traslladat a una família d’acolliment a causa de la situació, l’ICAA (a través de les ICIF)
passa a responsabilitzar-se del seguiment dels pares d’acolliment i de l’infant. Al
mateix temps l’EAIA continua realitzant un seguiment dels pares biològics i també de
l’infant. És a dir, ens trobem amb 2 expedients i 2 grups de professionals que porten el
mateix cas. En qualsevol cas, la família biològica i la d’acolliment, segons la ICIF, no
s’haurien de trobar mai. Però, en la pràctica, aquest fet pot produir avantatges o certs
conflictes, perquè algunes famílies volen fer acte de solidaritat tan per ajudar a l’infant
com les seves famílies biològiques.
Segons G.F. (ICIF), l’acolliment es formalitza per escrit amb el consentiment de l’entitat
pública, les persones acollidores, el menor si té més de 12 anys i els pares biològics
per tal de formalitzar el contracte d’acolliment administratiu. En el cas que els pares
biològics no acceptin l’acolliment, tot el procés s’haurà de formalitzar per via judicial.
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En el cas que es detecti una situació de risc, però que s’estableixi que l’infant encara
pot romandre en el seu nucli familiar la DGAIA aplica unes mesures de protecció com:


Contenció en el nucli familiar: el menor no és separat de la seva família, però hi
ha un seguiment del seu cas. Les famílies són ajudades i se’ls hi proporciona
informació sobre programes de prevenció, cursos, tallers i assistència a centres
oberts



Atenció a la pròpia família: en aquest cas la DGAIA és qui té la tutela de
l’infant, però els pares conserven la guarda. La família biològica rep un
seguiment psicosocial de caire personal i econòmic.

A continuació afegim un organigrama amb el circuit que es porta a terme per utilitzar la
mesura de protecció a la infància.

Font: Organigrama extret de l’Informe extraordinari 2009, La Protecció de la infància en situació d’alt risc
social a Catalunya. p. 23. Síndic de Greuges.

44

Treball de Fi de Grau. L’acolliment familiar: una mesura de protecció a la infància
Christelle Cebral i Tània Agut

7.2.1. Vies de formalització de l’acolliment: judicial i administrativa
Per obtenir aquesta informació hem comptat amb una entrevista realitzada a una ICIF
de la província de Girona i un altra amb un advocat d’Afers d’Infància de Roses
(Girona). Al principi de la nostra investigació, analitzant documentació, vam constatar
que la formalització d’un acolliment en família aliena es podia realitzar a través de
dues vies; administrativa i/o judicial. La nostra idea inicial era que tot acolliment es
realitza administrativament, excepte si la família biològica no donava el seu
consentiment per a que el seu infant estigués integrat en una família d’acollida, es
realitzava judicialment.
Durant l’entrevista amb l’advocat d’Afers d’Infància vam poder perfilar aquesta
informació.
“Els casos que sempre són judicials són les guàrdies de fet, és a dir, si jo com a mare
em poso molt malalta i no em puc fer càrrec del meu infant i sé que la meva malaltia no
té cura, vaig a un notari o jutge per posar per escrit que vull que X persona es faci
càrrec del meu infant. Si jo em moro, el jutge declara que X té la guarda de l’infant i es
formalitza un acolliment en família extensa. Encara que, tot sempre es deriva a les
administracions d’Infància.
En relació a l’acolliment familiar hi ha pocs casos que es realitzin judicialment, però
aquests pocs són tot un món. Primer cal aclarir que tot acolliment familiar es realitza
sempre per via administrativa. Hi ha casos on el pares es neguen que els seus fills
vagin en una família d’acollida i això se’n diu “oposició a la resolució de tutela”. Si els
pares no estan d’acord amb el que diu l’EAIA, ells es poden oposar, però és la
Generalitat qui comença el circuit, treu el nen de la seva casa i pren la seva tutela, tot
administrativament. Però, aquells pares tenen el dret d’anar a un jutge i dir; no estic
d’acord amb el que ha fet l’administració. Si el jutge declara que la Generalitat s’ha
equivocat, l’infant torna amb la seva família biològica o es dona la raó a la Generalitat i
l’infant es queda en família d’acollida. Cada vegada que es renova la tutela els pares
poden fer oposició i això, a vegades fa que les situacions s’allarguin molt perquè fins
que el jutge no ha dit la seva aquell nen continuarà amb la mateixa família d’acollida.
Fins que el jutge no digui A o B, no es pot fer res i això, fa que els acolliments
d’urgència i diagnòstic s’allarguin massa i l’infant pateixi. L’EAIA declara que aquest
infant ha d’anar en pre-adopció, però el jutge encara està estudiant el cas, com a
resultat ens trobem les administracions i els jutges treballant el mateix cas, però no al
mateix temps i els que surten perjudicats són els infants.” J.P advocat d’Afers d’Infància
de Roses (Girona). 33

Segons aquesta aportació podem veure que no hi ha dues vies ben definides sinó que,
les dues treballen alhora, però no al mateix ritme, fet que causa molts problemes. La
Generalitat sempre és la primera que intervé, tot via administrativa, però si uns pares
es neguen a que el seu fill/a els hi sigui retirat, tenen el dret de fer oposició. Tal com
diu J.P és una situació molt delicada perquè entremig de les administracions, els pares
biològics, els jutges i les famílies acollidores, tenim un infant que està patint, que

33

Annexos. 1.Entrevistes. 1.6. J.P. Advocat d’Afers d’Infància de Roses (Girona). (p. 48).
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necessita saber el que l’espera, i sovint passa molt de temps fins que hi hagi una
resolució definitiva.
A la III Jornada de famílies acollidores de Girona vam sentir que l’EAIA de Figueres
explicava que molt sovint ells tenien molt clar que l’infant havia d’anar en adopció però,
de cop i volta, el jutge declarava que aquell infant havia de retornar amb el seu àmbit
d’origen. Ells com a Administració no poden fer res quan hi ha un jutge pel mig.
“Si un jutge decideix que un nen/a ha d’anar en adopció, els pares biològics no poden
fer res, perden la pàtria protestat i la tutela del seu fill. Els pares poden opositar, però
quan es decideix això, majoritàriament el tema queda tancat. La pàtria protestat només
pot ser anul·lada per un jutge” J.P advocat d’Afers d’Infància de Roses (Girona).34

Podem veure que quan intervé un jutge, ell és qui té el poder màxim sobre la decisió
final. Si un infant ha d’entrar en un procés d’adopció, sempre es necessitarà del
consentiment d’un jutge.
“El problema més gran que es produeix quan hi ha un jutge que estudia el cas és que,
l’infant es vincula amb una família d’urgència i diagnòstic que no serà pas la seva
definitiva si es proclama que aquest es queda en família d’acolliment permanent i/o preadoptiva. A vegades, després de 2 anys el jutge declara que l’infant retorna amb els
seus pares biològics i durant tot aquest temps el nen/a ha estat amb una família amb la
qual està molt vinculat i ha de patir una separació brusca. També es produeix que
després de 2 anys es proclami l’adopció, i aquí un altre cop l’infant pateix una separació
i readaptació amb una nova família. Aquests infants queden molt tocats
emocionalment. Sempre demanem que les administracions i les entitats judicials
treballin al mateix temps i amb una mica més de rapidesa per la resolució. Tot s’allarga
tant...” G.F. Coordinadora de la Fundació Infància i Família de Girona (ICIF). 35

Per concloure aquest apartat podem dir que el fet que les dues vies treballin
simultàniament, però amb ritmes diferents, complica la situació de l’infant i de
l’acolliment.

7.3. Seguiment de l’infant i famílies d’acollida
Per començar a introduir aquest apartat hem considerat oportú introduir les
aportacions de les pròpies famílies acollidores i de les administracions.
“Nosaltres tenim per protocol que quan una família comença un acolliment, cada 15
dies durant els 3 o 4 primers mesos, ens veiem, sinó es pot fer es realitza una trucada.
Si és una d’urgència i diagnòstic, cada setmana. Si és un acolliment simple o de llarga
durada, cada 15 dies. Després més o menys els anem veient un cop al mes. Però com
que tots els infants fan permisos amb les seves famílies, nosaltres els veiem, perquè
acompanyem l’infant en el lloc on s’han de trobar amb els seus pares, i el busquem
quan acaba. Per llei hem de fer un parell de visites domiciliàries a l’any, tot i que a
34

Annexos. 1.Entrevistes. 1.6. J.P. advocat d’Afers d’Infància de Roses (Girona). (p.51).
Annexos. 1. Entrevistes. 1.5. G.F. coordinadora de la Fundació Infància i Família de Girona (ICIF).
(p.39).
35
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vegades en fem forces més. Després com que hem de fer informes trimestrals, per
nassos, per poder fer aquest informe has d’haver anat a veure com està la situació”.
G.F Coordinadora de la Fundació Infància i família de Girona. 36

Segons la informació que podem extreure de l’entrevista amb la ICIF en relació al
seguiment d’aquests infants dins l’àmbit acollidor és:
“Per aquest seguiment tots els casos tenen 2 referents, l’educador que està en tot, i
després hi ha la treballadora social o la psicòloga. Llavors, normalment qui fa la
intervenció amb el nano és l’educador, però bé, això s’ho combinen molt entre
elles.Com que sempre hi ha d’haver una referent i una coreferent, si s’ha vinculat millor
amb la psicòloga, va ella a fer l’entrevista amb l’infant, sempre ella i el nen sols. És
important escoltar que vol el nen, per saber que pensen, que volen, que desitgen...
Quan són majors de 12 anys el que volen i desitgen va a missa. Si l’infant no vol anar
amb els seus pares biològics nosaltres ho posem en l’informe, perquè és important que
l’EAIA ho sàpiga”. G.F coordinadora de la Fundació Infància i família de Girona.37

Per endinsar-nos una mica més en el seguiment que reben les famílies acollidores i els
infants, hem cregut oportú preguntar-ho durant les entrevistes amb els acollidors.
“Els primers mesos d’adaptació venien cada 15 dies per veure com estava l’infant, i
feien les seves avaluacions. A poc a poc, aquestes visites es van anar reduint, van
començar a fer un seguiment via telèfon, però quan van aparèixer notícies relacionades
amb abusos sexuals a infants en famílies d’acollida, el seguiment es va tornar a fer
presencialment. Venen cada mes per veure l’infant i parlar amb mi, a vegades
s’obliden, però intenten complir”. S.M pare família d’acollida monoparental de
Figueres.38
“El seguiment si ho poden fer telèfon i estalviar-se venir fins a casa nostra ho fan!, ja
venen sí, però molt puntualment per realitzar els seus informes!” A.R. mare, família
acollida de Girona. 39

El que hem pogut veure, encara que sabem que no es pot generalitzar, és que el
seguiment no és continu i en algunes ocasions no respon a les expectatives de les
famílies acollidores respecte l’administració. Personalment, considerem que el
seguiment és un dels aspectes més importants per detectar possibles problemes o
situacions que no es poden veure durant una simple visita o acompanyament amb els
pares biològics. En els informes que ha realitzat el Síndic de Greuges podem veure
reflectits els avenços i les mancances dels seguiments que es duen a terme.
Segons l’informe elaborat pel Síndic de Greuges (2013)

40

, s’entreveu que aquestes

famílies presenten alguns dèficits i el seguiment d’aquestes també està poc
estructurat, és a dir, hi ha algunes mancances. Els principals aspectes tractats en
36

Annexos. 1. Entrevistes. 1.5. G.F. coordinadora de la Fundació Infància i Família de Girona (ICIF).
(p.43).
37
Annexos. 1. Entrevistes. 1.5. G.F. coordinadora de la Fundació Infància i Família de Girona (ICIF).
(p.44).
38
Annexos. 1. Entrevistes. 1.3. pare família d’acollida monoparental de Figueres. (p.28).
39
Annexos. 1. Entrevistes. 1.2. mare família d’acollida de Girona. (p.20).
40
Informe sobre els drets de l’infant. Desembre 2013. Síndic de Greuges
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l’informe són; la insuficiència de famílies acollidores per la manca d’implantació
d’aquest servei professionalitzat i la manca del desplegament normatiu sobre les
famílies acollidores. Pel que fa al seguiment, remarquen la necessitat que les
actuacions estiguin focalitzades en l’infant i que s’estableixi una millora en el suport a
aquestes famílies que acullen. A més a més, es remarca la necessitat que aquestes
famílies haurien de ser persones adequades, tan en formació com en suficiència,
multidisplinarietat en l’anàlisi, la intervenció i una supervisió (interna i externa)
adequades en la ICIF. A més a més, d’una supervisió i recolzament adequat per part
de l’ICAA. Les principals recomanacions de l’informe són:


Que hi hagin polítiques que potenciïn l’acolliment familiar, mitjançant
campanyes

informatives

i

de

sensibilització

social.

Garantir

la

professionalització d’aquesta mesura i que aquestes famílies puguin comptar
amb el suport tècnic i terapèutic corresponent.


Que es reguli uns drets específics per infants tutelats per la DGAIA. És a dir,
que tinguin el dret de tenir assignat un recurs específic per les seves
necessitats, dret a tenir una persona de referència al llarg de la intervenció i el
dret de expressar les seves queixes amb garantia. També disposar d’un altre
professional per supervisar la família, perquè executin les seves funcions i
donar-los suport.



Regular la formalització d’aquesta mesura a través d’un document en el qual
constin els drets i deures de cadascuna de les parts, el contingut del seguiment
que farà l’Administració i el compromís de col·laboració de la família acollidora
a aquest seguiment.



Presentar i dur a terme uns criteris de seguiment en els quals s’hauria
d’incloure: protocols d’actuació per a cada un dels serveis i professionals,
personal suficient a les ICIF per assumir l’encàrrec de l’ICAA.



Donar i elaborar unes instruccions per les ICIF, ja que tenen el deure de
realitzar el seguiment dels infants i adolescents acollits, els seus drets i els
deures de les famílies acollidores.



Elaborar criteris i instruccions per l’ICAA, per tal que dugui a terme el
seguiment, les seves funcions, supervisió i inspecció de les entitats
encarregades de la gestió dels acolliments i a qui ha encarregat la guarda dels
infants que la DGAIA té tutelats.
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Després que el Síndic de Greuges presentés l’informe que hem esmentat amb
anterioritat, l’ICAA va executar una documentació que està formada per 4 documents:
protocol d’actuacions en l’àmbit de l’acolliment en família aliena, guia d’elaboració de
l’informe psicosocial d’actualització per a l’acolliment familiar, pautes per elaborar
l’informe de seguiment trimestral en l’acolliment familiar i, per últim, pautes per
elaborar l’informe de seguiment semestral en acolliment familiar.
Amb aquests documents s’observa que l’ICAA va veure la necessitat de revisar les
seves actuacions i les de les ICIF amb els menors acollits. Per aquest motiu van
estudiar les millores en el procés de valoració i la formació de les famílies sol·licitants i
en el seguiment més real, exhaustiu i continuat dels infants i adolescents acollits.

Com hem pogut veure en el Síndic de Greuges (2013), observem que aquests
avenços per part de l’Administració estan molt bé, però que encara hi ha factors que
es podrien millorar. Pel que fa a la presentació de l’informe centrat en l’escolta de
l’infant haurien de supervisar les condicions en què es fa l’escolta, és a dir, que sigui
adequada i que els professionals estiguin ben formats per aquesta funció. Seria
important que aquesta actuació es fes sovint per tal d’establir una certa confiança i que
els professionals siguin estables per tal que l’infant el tingui de referent quan ho
necessiti. En la revisió anual dels acollidors s’hauria d’incloure un professional extern
per tal que validés la valoració. Per últim, troben a faltar més actuacions per part de la
DGAIA, com a tutora dels menors acollits en família aliena.

Un altre aspecte que hem cregut necessari per incloure dins del seguiment, és el fet
que quan les famílies acollidores tenen un problema inesperat amb l’infant, on o amb
qui poden comptar per rebre ajuda en el mateix moment. Segons les diferents
entrevistes hem pogut obtenir les següents aportacions:



És l’ICIF qui us dona el major suport? (Tània Agut i Christelle Cebral, autores
del TFG)
“Sí, totalment. [...] quan hem tingut problemes hem anat amb el Síndic de Greuges i
també vam parlar amb la Carme López, que és un membre de la Generalitat que està
aquí a Girona i, és la que porta tot això, els acolliments. Nosaltres ens vam queixar i,
perquè no tinc els papers aquí, sinó us els mostraria! Ens vam queixar que l’EAIA no
ens feia cas de cap mena [...] i jo a l’ICIF els explicava la situació i la seva resposta era;
es que ja saps que és una situació complicada, ha sigut molt difícil, tenim que explicarli… però jo els hi vaig dir que no em vinguessin amb històries i, que tot allò ho havien
de comunicar a l’EAIA perquè ho sabessin i actuessin al respecte. Nosaltres en aquell
moment necessitàvem ajuda i, per això ens vam dirigir amb la Carme López i ella ens
va dir que no sabia i que el Síndic de Greuges havia demanat informació de la K, és a
dir, no sabien res, perquè l’EAIA no els havia comunicat que hi havia això. A hores
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d’ara encara el Síndic de Greuges, em va enviar una carta que encara no havien rebut
res de l’historial d’aquests nens. És que la veritat en aquest aspecte… molt malament.
Ells no viuen la situació real que vivim nosaltres i, no ens donen la opció de poder
explicar aquesta realitat, de lo que passa dia a dia i, al final dius, és que això no pot ser!
[...]”. A.R. mare família d’acollida de Girona. 41

“Quan tinc problemes, se que no està bé, però intento solucionar-los jo mateix. És
veritat que alguna vegada he necessitat ajuda i més en l’àmbit escolar, ja que en C. es
negava d’anar a l’escola cada dia. Sempre que he necessitat ajuda he trucat a la ICIF i
he rebut ajuda. A vegades no la millor ajuda, però n’he rebut. Tot això de les
administracions és complicat i a vegades et sents poc comprés. Si començo a explicar
totes les coses que m’han passat amb ells, no acabaríem mai.” S.M pare
monopoarental família acollida Figueres. 42



Considera que les administracions ajuden a les famílies d’acollida per afrontar
petites situacions delicades que es presenten en el dia a dia? (Tània Agut i
Christelle Cebral, autores TFG).
“Quan vaig començar a ser família d’acollida no tenia tanta ajuda com ara. Avui en dia
quan contacto amb Iniciativa Social tinc ajudes, però una de les feines més grans és
lluitar contra l’Administració, tal com he dit abans. El més important que ha de fer una
família és quan té un problema dir-ho i no pensar que perquè demana ajuda vol dir que
no sap afrontar l’educació d’un infant o que no es vàlid. Hem de ser humils i per això
tenim els serveis que ens ajuden. Quan jo em vaig fer família acollidora la Fundació
Família i Infància (ICIF) no hi era. Jo l’infant que tinc avui en dia acollit esta diagnosticat
d’autisme, i quan el vaig acollir no tenia cap coneixement sobre aquest trastorn, ni em
vaig informar per Internet. Primer de tot volia conèixer l’infant i quan el tindria a casa ja
podria informar-me amb més criteri. També he de dir que la meva filla és terapeuta
ocupacional, així que tampoc ho vaig fer a cegues, sabia que tindria la seva ajuda. Al
principi anava perduda perquè tampoc em varen donar molt de suport en relació al seu
trastorn [...] Després de reclamar ajuda hem varen concedir 2 hores a la setmana de
teràpia, però jo sabia que amb 2 hores no faríem res. Vaig lluitar molt i molt perquè hem
deien que havia de pagar jo el casal i a la vetlladora. La meva lluita va ser llarga i
constant, però he aconseguit una vetlladora i 3 hores de teràpia a la setmana. Això no
t’ho ofereixen, has d’anar tu, i no ho vaig poder fer a través de les ICIF sinó que, he
anat a picar jo a la porta de l’Administració.” R.C. Membre de l’equip directiu de
l’associació AFAG, província de Girona. 43

Segons els diferents comentaris podem concloure que reben ajuda, però no la
suficient. Les famílies ens han transmès que aquests infants requereixen d’una ajuda
constant i ells no tenen el recursos per saber com afrontar certes situacions. No es
neguen en que les administracions són presents en aquell moment, però la resposta o
la intervenció que realitzen és molt escassa i poc eficient. Veiem que en moltes
ocasions són les famílies les que han de lluitar per obtenir uns resultats a les
demandes de les situacions que viuen, i això creiem que no hauria de ser així. Hem
pogut veure que les famílies estan indignades amb aquestes situacions i, fins i tot, ens
han transmès el sentiment d’abandonar a causa de no saber com afrontar certes
41

Annexos. 1.Entrevistes. 1.2. mare familia d’acollida de Girona. (p.16).
Annexos. 1. Entrevistes. 1.3. S.M. pare família d’acollida monoparental de Figueres. (p.24).
43
Annexos. 1. Entrevistes, 1.1 R.C. membre de l’equip directiu de l’Associació AFAG de Girona. (p. 8).
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situacions que han patit amb l’infant acollit, i si no ho han fet és per l’estima cap al
menor.

7.4 S’acaba l’acolliment
Segons la LDOIA (2010), en l’article 12444 les mesures de protecció s’extingeixen per:
a) Adopció
b) Assoliment de la majoria d’edat, emancipació o habilitació d’edat
c) Resolució judicial civil ferma
d) Constitució de la tutela
e) Acord de l’òrgan competent que declara que han desaparegut les
circumstàncies que havien donat lloc a l’adopció de la mesura
f)

Mort o declaració de defunció de l’infant o l’adolescent

7.4.1 El retorn d’infants tutelats al nucli familiar
Com hem esmentat anteriorment els acolliments familiars poden acabar amb retorn
amb la família biològica. Quan es dona el cas que hi ha retorn, es duen a terme
diverses situacions: que el retorn comporta marxar a un altre país o marxar en un
ambient social i cultural completament diferent del que ha viscut darrerament. En tots
els casos el que es té en compte és l’interès dels infants.

El retorn és un moment tan difícil com la separació del nucli familiar, tant per els pares
com per els infants. Per aquesta raó, és important que el retorn es prepari
correctament. S’ha de preparar el retorn ja des de el moment en que l’infant entra en
un centre o en una família d’acollida, però si és el cas que ja es preveu que l’infant no
tornarà amb la seva família, llavors es pot passar per alt aquesta preparació. La
preparació de la separació de la família d’acollida amb l’infant s’anomena període de
desacoblament.
Una bona planificació del retorn des de el moment que se separa l’infant de la seva
família, és un factor que determina la bona evolució dels pares en aconseguir superar
44

Títol V. De la protecció dels infants i adolescents en situació de risc o desemparament. Capítol III.
Protecció dels infants i els adolescents desemparats. Secció tercera. Mesures de protecció dels infants i
adolescents desemparats. Article 124. Extinció. (pàg. 124)
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els problemes que van originar el desemparament del menor. Es considera important
la motivació per part dels pares biològics per la recuperació de les seves funcions
parentals.
Els factors de risc més donats que impossibiliten el retorn o que ho fa més difícil són:
canvis repetitius en la situació de la parella dels pares, els canvis de proposta/objectiu
del pla de millora, canvis professionals i d’equips responsables de seguiment… El
retorn no implica que els pares biològics assumeixin de cop tots els seus deures, sinó
que se’ls dóna de manera progressiva, és a dir, van adquirint, a poc a poc, els
diferents deures que tenien com a pares. És molt important que es tingui en compte si
hi ha bones relacions familiars, i per aquest motiu els vincles han de ser observats i
mesurats en les visites i sortides, contactes telefònics, escrits... que realitza l’infant
amb el seu nucli familiar.
Segons el Síndic de Greuges (2013)45, hem pogut constatar que en moltes ocasions
les visites i sortides no se li donen la importància necessària, és a dir, no es té en
compte la incomoditat de l’infant o menor durant les visites i sortides (en hores i dies
posteriors), als canvis de caràcter, actitud, i a les regressions en aplicar el pla de
retorn. Això passa perquè no es té en compte el menor i no se’l considera en la presa
de decisions per diverses raons: no se li dona la importància necessària al patiment
emocional, s’atribueix al centre o la família acollidora la resistència al retorn per la
pèrdua que els suposa, manca d’estudi i anàlisi del que diu l’infant.
Per això creiem que se li ha de donar importància a l’interès de l’infant a l’hora de
decidir un retorn. S’ha d’avaluar el possible impacte (negatiu o positiu) de la decisió de
l’infant. Si es valora que per l’infant la millor opció és el retorn i els pares ho desitgen i
mostren una motivació suficient per acollir-lo de nou, es realitza un treball amb l’infant
per tal de conscienciar-lo que ha d’abandonar la mesura alternativa per tornar al seu
nucli familiar. En conclusió, l’Administració ha de garantir mecanismes de suport i
supervisió tècnics, econòmics, propers i accessibles en la preparació del retorn i en
l’etapa d’inici de la convivència segons els interessos superiors dels menors.

En moltes ocasions el Síndic de Greuges ha observat una escassa garantia
d’estabilitat en la situació personal (psicològica, mèdica…) dels pares biològics per
poder acollir de nou, manca de preparació dels infants per el retorn, es realitzen

45

Informe sobre els drets de l’infant. Desembre 2013. Síndic de Greuges.
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retorns sobtats que no corresponen amb els informes de valoració, valoració insuficient
o inexistent de les necessitats emocionals i psicològiques dels infants.
Hem pogut constatar que per part de l’Administració, concretament l’EAIA, segons
l’aportació d’una mare d’acollida, que el seguiment que realitzen als pares biològics no
és suficient ni complex.
“[...] Ells no viuen la situació real que vivim nosaltres i, no ens donen la opció de poder
explicar aquesta realitat, de lo que passa dia a dia i, al final dius, és que això no pot ser!
Per exemple, nosaltres reclamem que els dissabtes l’EAIA vagi a casa d’aquesta mare i
vegi moltes coses! que a l’hivern no havia llum i, a sobre no paga llum! li donen 600
euros i, a nosaltres per tenir la criatura em donen 400 euros. No ho fem per aquests
diners, però és que és injust! Perquè aquesta senyora no té res a pagar!... i, això no ho
veu l’EAIA, és que això s’ha de canviar immediatament. Fins hi tot, el Síndic de
Greuges ens va dir que ells creien que no tindrien que haver famílies d’acollida, per tal
que l’EAIA s’adonés del que estan fent [...].” A.R. mare família d’acollida de Girona.46

Podem veure que aquesta família acollidora considera que el tractament que realitza
l’EAIA a la família biològica d’aquest infant és molt superficial, considera que no estan
presents en els moments claus, és a dir, els dissabtes que és quan el menor està en el
seu nucli familiar.

Segons el Síndic de Greuges (2013) podem resumir el retorn dels infants tutelats al
nucli familiar segons uns punts:


Anàlisi de la valoració i la decisió de retorn des de l’interès de l’infant. Les
condicions dels pares o familiars per assumir els deures de les funcions
parentals. La justificació i aprovació de les mesures de suport proposades



Regular i protocol·litzar els processos de preparació del retorn i de la
incorporació a casa dels menors: establir uns requisits en la proposta de retorn,
fixar els indicadors d’èxit del retorn i l’anàlisi de cada cas, establir indicadors de
fracàs del retorn i l’anàlisi de cada cas



Donar més mecanismes de suport al retorn: pla de formació per als pares
biològics, pla de preparació dels infants, garantir una prestació econòmica en el
moment del retorn, seguiment intensiu de la situació de l’infant durant el retorn



Intensificar i protocol·litzar el treball en xarxa en les situacions de retorn dels
infants amb l’escola anterior i la nova, amb el servei de salut mental infantil o
juvenil o el CDIAP (si intervenen), amb els serveis de salut, lleure o altres

46

Annexos. 1. Entrevistes, 1.2 A.R. mare família d’acollida de Girona. (p. 17).
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7.4.2 A la majoria d’edat
Segons l’article 146 de la LDOIA (2010)47 sobre la transició a la vida adulta
i l’autonomia personal:
1. Les mesures de transició a la vida adulta i a l’autonomia personal han de
consistir a oferir acompanyament en la inserció sociolaboral i d’habitatge per
garantir una preparació progressiva per a la independència personal, d’acord
amb les necessitats formatives i d’integració social i laboral de cada adolescent.
2.

Aquestes

mesures

es

poden

acordar,

fonamentalment,

respecte

d’adolescents majors de 16 anys, amb llur consentiment, que es trobin amb
possibilitats escasses de retorn al nucli familiar d’origen o sense perspectives
d’integració en altres nuclis de convivència i que tinguin risc d’exclusió social en
assolir la majoria d’edat.
Un altre article relacionat amb aquest apartat és l’article 15248 de programes de suport
a l’emancipació i l’autonomia personal dels joves ex-tutelats i en situació de risc
per a promoure la igualtat d’oportunitats
1. L’organisme competent ha de facilitar l’orientació, la formació i el suport
necessaris als joves ex-tutelats que en arribar a la majoria d’edat,
l’emancipació o l’habilitació d’edat ho sol·liciten, sempre que compleixin els
requisits establerts pels programes d’autonomia personal.
2. Els programes d’autonomia personal tenen com a objectiu oferir als joves extutelats els recursos de suport personal, d’habitatge, formatius i laborals
necessaris per tal d’assessorar-los i acompanyar-los en l’exercici de la plena
ciutadania en condicions d’igualtat, amb responsabilitat i amb el màxim grau
d’integració en la societat on viuen.
3. Els programes d’autonomia personal han d’incloure metodologies d’inserció
fonamentades en l’anà- lisi de gènere per tal d’assegurar l’adquisició de
competències professionals que permetin millorar l’ocupabilitat dels joves extutelats.
47

Títol V. De la protecció dels infants i adolescents en situació de risc o desemparament. Capítol III.
Protecció dels infants i els adolescents desemparats. Subsecció quarta. Mesures de transició a la vida
adulta i a l’autonomia personal. Article 146. Transició a la vida adulta i l’autonomia personal. (pg. 136)
48

Títol V. De la protecció dels infants i adolescents en situació de risc o desemparament. Capítol IV.
Suport posterior a l’emancipació o a la majoria d’edat. Article 152. Programes de suport a l’emancipació i
a l’autonomia personal dels joves ex-tutelats i en situació de risc per a promoure la igualtat
d’oportunitats.(pg. 139).
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La Llei estipula com a mesures assistencials que aquests joves han de rebre formació,
però no podem determinar si aquesta formació es refereix a formació laboral,
professional i/o universitària. Després de realitzar l’entrevista amb l’associació AFAG,
hem constatat que:
“En relació a aquest aspecte, a l’àmbit acadèmic, hi ha un altre cosa que m’indigna molt
que és, l’Administració paga la matricula de la universitat als infants que provenen de
casos de violència de gènere i als seus infants tutelats, que són els seus infants, no.
Això fa que molt pocs, però molt pocs, vagin a la universitat. Sincerament no conec cap
infant que hagi estat acollit que hagi anat a la universitat.” R.C. membre de l’equip
directiu de l’associació AFAG de Girona.49

A partir d’aquesta aportació podem dir que la formació o ajut econòmic que ofereixen
no va relacionat amb estudis universitaris, sinó que s’adrecen més al món laboral. Per
resoldre els nostres dubtes hem realitzat una recerca i hem trobat que hi ha una àrea
de suport als joves tutelats i ex-tutelats (ASJET), que des de l’any 2005 està dintre de
l’estructura de la DGAIA.
Segons el Departament de Benestar Social i Família (2011) l’ASJTET és una unitat
que ofereix a joves d’entre 16 i 21 anys que no disposen de recursos econòmics i/o
familiars, un suport tècnic i educatiu. La finalitat d’aquesta és aconseguir que aquests
joves tinguin una inserció laboral i social autònoma en la nostra societat. Les funcions
principals d’aquesta unitat són:


Dissenyar programes d’orientació i integració social i inserció laboral



Realitzar un seguiment dels joves que es troben en pisos assistits



Proporcionar suport tècnic a les entitats col·laboradores



Valorar i avaluar les metes educatives, funcionals i d’eficàcia dels recursos
d’habitatge i dels programes



Realitzar un seguiment educatiu dels joves ex-tutelats durant l’any posterior a
la seva sortida d’un centre residencial.

49

Annexos. 1. Entrevistes, 1.1 R.C membre de l’equip directiu de l’associació AFAG de Girona.
(p.10).
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El circuit d’intervenció que realitza l’ASJTET es pot sintetitzar a través d’aquest
esquema:

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Direcció General d’Atenció a la
Infància i a l’Adolescència.

50

Tal com podem veure els programes de l’ASJTET aporten als joves una atenció
individualitzada i uns programes enfocats a diferents àmbits (psicològic, laboral,
econòmic...). Els ajuts econòmics només els poden rebre qui hagi estat tutelat més de
3 anys. Els que hagin estat menys de 3 anys poden rebre el Programa
Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció, és a dir, salari social (PIRMI), que
equival a uns 400 €. Hi ha professionals que treballen per orientar, acompanyar,
formar i assessorar a aquests joves realitzant un seguiment personalitzat. Tot aquest
treball es basa en un compromís anomenat “Programa de treball”, que ajuda a
l’adquisició de l’autonomia personal i social.
En relació a aquest tema, durant la III Jornada d’Associacions de Famílies Acollidores
de Girona, vàrem poder escoltar comentaris vinculats com:
“Aquests nois quan assoleixen la majoria d’edat si viuen en família extensa o aliena, la
majoria d’ells continuen amb aquesta família, sense l’ajuda de la DGAIA, però
50

http://benestar.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/temes_rel
acionats/jornades_treball_dgaia_2012/docs_20_abril/asjtet.pdf
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continuen amb la família. Ara bé, si viuen en un centre als 18 anys han de marxar
d’aquest centre, i aquí és on intervé l’ASJTET, en aquest programa poden estar fins als
21, a no ser que siguin estudiants que rebin beca de (la Caixa)” Coordinadora de l’EAIA
de Gironès.51
“Per rebre l’ajut econòmic han d’estar més de 3 anys tutelats, tenen dret a una
prestació econòmica mensual d’uns 569€ amb 14 pagues, sempre hi quan segueixin un
pla de treball, segueixin estudiant o visquin en pisos assistits. Els pisos assistits són
compartits amb 3 o 4 persones més amb la supervisió d’un educador. A més a més,
poden demanar assessorament jurídic, ja que hi ha estrangers que no tenen permís de
residència per poder treballar. També poden entrar en un programa d’inserció laboral,
però sense formació la inserció és fa molt difícil. Si voleu més informació podeu veure
un estudi que han realitzat la Carme Montserrat i en Ferran Casas de l’institut de
Recerca de Qualitat de Vida els quals parlen sobre els resultats d’aquestes prestacions
i serveis. Ells diuen que aquests programes han tingut molt bons resultats. En relació a
les beques per anar a la universitat molt sovint és la Fundació “la Caixa” és qui atorga
aquestes prestacions, i aquestes s’allarguen fins els 25 anys.” Coordinadora de l’EAIA
52
de Figueres.

Tal com s’esmenta en aquestes aportacions podem veure que als 18 anys, poden
rebre ajudes si ho desitgen per tal d’adaptar-se a la societat, tenir oportunitats laborals,
i poder accedir a formacions que els ajudi a integrar-se i millorar els seus resultats.

51
52

Annexos. 2. Diari de camp de la III Jornada de l’associació de famílies acollidores de Girona. (p.57).
Annexos. 2. Diari de camp de la III Jornada de l’associació de famílies acollidores de Girona. (p.57).
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8. Relacions que s’estableixen entre les persones implicades.
Fortalesa o patiment
Quan un nen arriba a la nova família ha de realitzar un procés d’adaptació en la
situació (nova família, nou entorn, nous companys de classe, nous amics…) i,
incorporar noves normes i límits de conducta. És un procés difícil pel fet que l’infant
abandona un entorn conegut per integrar-se en un de nou que és totalment
desconegut per ell i, molt sovint això causa angoixes i preocupacions.
Segons Domènech et al. (2009), l’infant acollit, a causa de les diverses situacions
viscudes, pot mostrar inestabilitat en les emocions i en una expressió difícil
d’interpretar. El bagatge emocional en la majoria dels casos repercuteix sobre
l’aprenentatge, les relacions i les habilitats socials. Per aquests factors l’estat i evolució
de l’infant presenten alts i baixos, ja que sovint alguns presenten moltes pors. Tot i
això, no podem generalitzar, ja que tot depèn de la personalitat de l’infant, i podem
trobar situacions diferents; per un banda, alguns es poden mostrar insegurs, però amb
una bona adaptació amb la família d’acollida i en l’entorn escolar i, per altre banda, es
mostren desconfiats vers els desconeguts i, l’adaptació és complica.
Els vincles afectius són la clau perquè l’infant se senti segur a l’hora de descobrir el
món físic i social. Però, en moltes ocasions el passat de l’infant es veu reflectit en
l’ambient acollidor, que és un fet totalment normal i esperat. Alguns dels aspectes que
sorgeixen poden ser:


Manca de vincles: per causa de la inexistència d’establiments de vincles dins
de l’àmbit biològic, l’infant es pot manifestar distant i rebutjar el contacte amb
l’àmbit acollidor. D’altres presenten excessiva necessitat de ser valorats i
estimats, en conseqüència mostren molta submissió a les normes i els adults
en general.



Experiències de pèrdues i de ruptures: el trencament amb els seus referents
familiars, companys, hàbits, rutines i canvis en l’entorn físic i cultural immediat,
molt sovint provoca que l’infant perdi el seu autoconcepte.



Manca d’estimulació: els infants que han viscut en un entorn desfavorit i poc
estimulador presenten poques habilitats i competències per desenvolupar un
correcte aprenentatge motriu, lingüístic o cognitiu. Manifesten un dèficit
d’atenció, concentració i rendiment intel·lectual amb dificultats per interioritzar
les normes. Aquest fet resulta un inconvenient per anar adquirint diferents
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habilitats en les competències bàsiques. A més a més, l’infant pot mostrar
excessiva timidesa i dificultat per expressar la seva opinió.


Carències físiques: si els hàbits alimentaris, higiènics, emocionals anteriors no
han estat satisfets de manera adequada provoquen que l’infant presenti
debilitats físiques (desnutrició, cabell dèbil, pell molt clara, problemes
dentals…).



Possibles maltractaments: aquestes situacions tan delicades sovint provoquen
que l’infant tingui una baixa autoestima i pors, en conseqüència no confien en
els adults del seu entorn. A més a més, poden mostrar baixa tolerància a la
frustració, els costa acceptar les crítiques i emetre evidències.

Com hem comentat anteriorment l’infant i la família passen un període d’adaptació.
Durant aquest, majoritàriament es presenten conductes contradictòries i, fins i tot,
regressions. Però, cal dir que cada infant és diferent, té un ritme propi i no sempre el
desenvolupament i la creació de la relació és progressiva i ascendent. És a dir, l’infant
es pot mostrar molt madur en alguns moments i en d’altres necessita ajuda per a
realitzar algunes situacions que no són les comunes per l’edat cronològica (hàbits,
dificultats en realitzar una tasca…), aquests comportaments demostren una
inestabilitat emocional. L’infant necessita temps suficient per assumir la situació, per
establir uns lligams sòlids que li permetin realitzar uns aprenentatges més complexes i
adequats. Aquest procés és més fàcil si l’infant entén les circumstàncies de la situació,
ja que se’l podrà ajudar amb més facilitat i de manera qualitativa perquè adquireixi els
seus propis recursos per afrontar la realitat.

Segons Amorós et al. (2003) des de fa molts anys, els humans soms considerats
éssers socials perquè està comprovat que necessitem d’un entorn social per a créixer i
desenvolupar habilitats socials i personals. Aquestes primeres habilitats s’adquireixen
en l’entorn familiar on aprenem formes i maneres de relacionar-nos. L’absència de
contactes o entorns estimulants resultaran un obstacle en la vida d’un infant, ja que la
no estimulació de les relacions i les interaccions negatives en el context familiar
impediran que es pugui dur a terme l’aprenentatge bàsic de les competències de
comunicació interpersonal i d’interacció social. Quan aquests infants s’integrin en un
entorn com pot ser l’escola, presentaran grans dificultats a l’hora d’establir contactes
amb els companys i ocuparan posicions marginals o bé seran rebutjats. L’aïllament
social dins del grup d’iguals pot provocar en aquest infant un excés d’agressivitat i
manca de conductes de cooperació i ajuda. Per aquesta raó l’alternativa de viure en
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una família d’acollida li proporciona la possibilitat d’establir contactes i desenvolupar-se
en un entorn estimulador.

Les experiències negatives dels infants molt sovint deixen seqüeles en la part
emocional i pot presentar problemes amb les relacions amb els altres (establir vincles)
o a sí mateix (autoestima). En relació a l’autoestima aquests infants molt sovint
desenvolupen conductes negatives vers a ells mateixos, tenen sentiments de culpa de
la situació que estan vivint. A vegades les pròpies figures paternes transmeten aquests
sentiments als infants “si no fossis tant dolent, no passaria això” “és culpa teva”... Com
a conseqüència desenvolupen “trastorns de vincle”

8.1. L’àmbit escolar
Segons Amorós et al. (2003), l’escola és un dels agents socialitzadors per excel·lència,
ja que és un entorn on s’obren noves possibilitats per l’infant: accés al coneixement
cultural curricularment programat i organitzat, el contacte continu amb el grup de
companys/es, amb les seves aportacions i exigències.
Segons Domènech et al. (2009), l’escola és un dels factors determinants per l’avenç
de l’infant en les relacions i habilitats socials i, pot servir com a suport emocional per
l’infant i ajudar-lo a avançar de manera satisfactòria. És a dir, és un espai el qual ajuda
al desenvolupament de l’infant i, a més a més, és un nucli reparador per aquests
infants que han estat en situació de risc o desemparament. El sistema educatiu
presenta la funció de saber identificar quines són les necessitats i les característiques
que presenta la situació d’acollida, per tal que els educadors i les famílies puguin
afrontar els objectius de l’escolarització d’aquests menors i adolescents.
Pel que fa a l’escola es poden donar dues situacions; per una banda, infants els quals
els hi coincideix l’inici de l’acolliment amb l’inici de l’escolarització o, infants que han de
patir un canvi d’escola, professors i companys. Aquesta última és una de les situacions
les quals l’escola i l’equip docent ha de procurar realitzar un treball individualitzat per
tractar les emocions i les possibles conseqüències que pot suposar per l’infant. Un
altre punt molt important és la coordinació i la col·laboració entre la família i l’escola, ja
que és necessari preparar precoçment l’arribada i la integració de l’acollit en la nova
escola. A més a més, aquesta bona relació afavoreix la compensació de les dificultats
que puguin sorgir en l’adaptació i l’aprenentatge de l’infant, tot recercant estratègies
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d’actuació i pautes educatives per ambdues parts. Per tant, és interessant que
aquesta relació entre família i escola sigui coherent, per tal que l’infant pugui assolir
correctament uns bons hàbits, actituds i habilitats socials tot establint bones relacions
amb els seus iguals i els adults.
Hem de dir que les escoles segons el que hem pogut escoltar a l’entrevista realitzada
a R.C. membre de l’equip directiu de l’associació AFAG de Girona, que sovint algunes
escoles no tenen cap noció sobre l’acolliment familiar.
“[...]Nosaltres també anem a les escoles per parlar amb els metres, donem molta
importància que els mestres expliquin als alumnes què és l’acolliment o fem les
xerrades nosaltres mateixos. Volem sensibilitzar la societat sobre aquest aspecte. La
feina que fem és de formiga, però l’hem de fer.
En la majoria d’escoles si mires el seu pla d’Atenció a la Diversitat pots constatar que
sobre els infants en acolliment no hi ha res. Aquí entra en joc el paper de les famílies
acollidores, acaben vivint al claustre per lluitar que es canviïn les polítiques educatives.
L’expulsió és una de les solucions més fàcils en moltes escoles quan un infant no es
porta bé, no tenen en compte que potser aquest infant a tingut una visita amb la seva
família biològica i està nerviós i amb malestar. On realment aquests infants comencen a
tenir greus problemes és a l’institut.[...]” R.C. membre de l’equip directiu de l’associació
AFAG de Girona.53

Per últim s’ha de considerar que hi ha un treball en xarxa entre els diferents
professionals que estan dins del procés i acolliment de l’infant (ICIF, EAP, EAIA,
professionals especialistes, terapeutes, logopedes i professionals de lleure).
Segons Domènech et al. (2009), hi ha algunes de les estratègies que utilitza l’escola
per facilitar el procés d’integració de l’infant són:


Realitzar una integració de l’infant de manera progressiva sempre dins les
possibilitats. La família acollidora ha de preparar aquesta integració
conjuntament amb l’escola abans de dur a terme l’acolliment. És a dir, que
s’han de plantejar el procés d’acollida en funció de les necessitats,
característiques, nivell i edat de l’infant.



Presentar una actitud flexible. L’escola ha d’acceptar i entendre la fragilitat de
la situació en la que es troba l’infant, per tal que aquest executi un bon període
d’adaptació, valorant les seves individualitats i recercant les estratègies i
recursos que s’ajustin més a la demanda de la situació.



Realitzar una atenció personalitzada. Aquests infants a causa de les seves
experiències i situacions de problemàtica presenten carències, necessitats,
53
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retards i possibles trastorns que necessiten una adaptació dels objectius per tal
de satisfer la seves necessitats reals. És important tenir en compte que les
seves experiències han pogut afectar a les habilitats cognitives, com són
l’atenció, la memòria, la capacitat d’anàlisi (què passa aquí?), de resolució de
problemes (quines altres solucions hi pot haver per resoldre això?), d’avaluació
de conseqüències abans que es produeixin (si faig això, què passarà
després?).
És important que l’escola conegui la situació personal de l’infant, ja que aquest pot
manifestar

conductes

agressives,

estrès,

inestabilitat

emocional,

conductes

provocatives i, en conseqüència l’equip docent necessita saber perquè actua d’aquella
manera per utilitzar els seus recursos i intervenir amb coneixença. Per exemple, és
possible que l’infant es mostri neguitós i amb sentiments contradictoris si aquell mateix
dia ha estat absent a l’escola per veure la seva família biològica. En aquestes
situacions delicades és important que l’actitud del mestre sigui oberta i ajudi a l’infant a
verbalitzar què li passa, com se sent i ajudar-lo a calmar-se. En tot moment s’ha
d’evitar enfrontaments i respectar la privacitat de la història personal de l’infant. A les
aules entra en joc l’atenció a la diversitat, ja que ens trobem amb models familiars molt
diferents. Per aquesta raó és important que quan es vulgui treballar aspectes familiars
o de biografia personal dins l’aula, es tracti amb delicadesa, ja que és un tema
sensible que pot afectar a la moralitat de l’infant i el seu estat emocional.
Realitzem un petit parèntesis per incloure resultats d’un estudi portat a terme per la
Comissió Europea finals del 2007, amb l’objectiu d’obtenir dades sobre les trajectòries
formatives dels nois/es que han estat sota sistemes de protecció a la infància, i fer
propostes

de

millores.

L’any

2008

varen

col·laborar

en

el

projecte

la

Secretaria d’Infància i la DGAIA, de la Conselleria d’Acció Cívica i Ciutadania, i
la Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat, de la Conselleria d’Educació.

Segons Montserrat, Casas i Bertrán (2010), el col·lectiu estudiat a Catalunya estava
compost per 265 adolescents. L’estudi es va realitzar analitzant els joves nascuts l’any
1994, durant el curs 2009-2010. Com a resum dels resultats obtinguts podem
constatar les següents dades:
[...] El 64,5% dels adolescents tutelats nascuts el 1994 estan repetint algun
curs (excloent els d’educació especial) mentre que la població general repetidora
a l’ESO a Catalunya és del 9,1%. Aquest nombre elevat de repetidors ve explicat en
part pel desfàs escolar amb el que arriben al sistema de protecció, i en altre part per
possibles retards addicionals durant la tutela, tots plegats com a conseqüència de les
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situacions familiars i experiències traumàtiques viscudes per aquesta població […]
Quasi una tercera part (30,9%) abandona l’escolaritat obligatòria sense el graduat a
l’edat de 15 anys, resultat que pot afavorir processos d’exclusió social posteriors.
Aquest és un resultat preocupant en tant que significa fracàs escolar.
[…] El 29,4% té problemes greus de comportament, amb mesures disciplinàries.
Després de l’etapa obligatòria, la meitat són orientats cap a un PQPI, mentre que el
percentatge en població general que cursa aquests estudis és del 4,4% i la majoria
estan a batxillerat (62,2%) o a CFGM (33,4%).(pp. 19-20).

Segons Montserrat et al. (2010) els joves que estaven en centres residencials
presentaven els pitjors resultats en tots els àmbits: 38,2% presenta greus problemes
de comportament a l’escola i només un 27,3% ha arribat a 4t d’ESO. Conseqüentment
és on hi ha menys graduats, menys orientacions a batxillerat i més abandonament
escolar. Per justificar aquests resultats és molt important tenir en compte que els
infants que estaven en centre no tenien cap tipus de suport familiar, i a més a més,
sovint les característiques d’alguns dels centres residencials no afavoreixen unes
condicions òptimes per l’estudi.
Si es realitza un càlcul sobre els alumnes que estaven cursant 4t ESO per l’edat que
els pertocava, s’obté que l’any 2009-2010 un 59,6% va obtenir el graduat escolar. Si
fem una comparativa amb la població general podem veure que un 81,9% ha obtingut
el graduat.

Per acabar aquest apartat considerem important esmentar quina és la relació que
s’estableix entre l’escola i les famílies acollidores, per aquest motiu introduïm els
comentaris obtinguts durant les entrevistes amb les famílies acollidores.
“[...] És important trobar el professor que entengui la situació i es mostri sensible en el
tema. Jo parlava a les 9 del vespre amb una mestra que m’explicava com havia anat el
dia. Això és mostra de vocació i preocupació pels seus alumnes. Necessitem de
persones solidàries. Si passava alguna cosa greu a l’escola, si reculàvem podíem
veure que havia passat alguna cosa a la visita amb la família biològica. Això ens servia
per detectar un problema. Quan un infant es porta malament, t’està dient moltes coses.
La col·laboració de l’escola és molt important [...]” R.C. membre de l’equip directiu de
54
l’AFAG de Girona.
“Sí, participo activament. Ens comuniquem per ordinador, per si falten deures o no els
ha fet! Li expliquem les conseqüències i tenim una relació molt bona!” A.R. mare família
d’acollida de Girona.55
“Jo? Totes les funcions possibles. Vaig a les reunions, tinc contacte amb la mestra
tutora via watssap per saber com l’infant ha estat durant la setmana, si hi ha un
problema vaig volant cap a l’escola. L’escola fan una bona feina amb en C. A vegades
54
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alguns professor els costa entendre les seves reaccions, per això em demanen a mi
explicacions. Passo moltes hores a l’escola. En C. ha hagut de repetir curs perquè no
tenia adquirits coneixements de cursos anteriors, també té un pla individualitzat perquè
presenta retard en molts aprenentatges per la poca estimulació que ha tingut des de
casa.” S.M pare família acollida monoparental de Figueres.56

En relació al pla individualitzat de l’infant:
“La DEGAIA i l’EAIA, jo no prenc cap decisió tot sol. Els hi comunico tot a ells, i ells es
comuniquen amb l’escola. Jo segueixo els protocols que em varen dir quan vaig
escolaritzar l’infant. No prenc cap decisió sense notificar-ho a ells.” S.M. pare família
d’acollida de Figueres.57

Relació de l’acollit amb l’escola:
“Depèn dels mestres, amb alguns molt bé, però amb d’altres molt malament. Em
sembla que molts desitjaven que marxés ràpid. He tingut moltes expulsions i quan
m’expulsaven la meva família d’acollida em portaven en un centre on es feien tallers
molt avorrits. Era com el meu càstig. Amb els professors amb qui em portava bé, un era
el professor de gimnàstica, m’agradava estar en la seva classe. Eren tant poquets amb
els que em portava bé...” M.R. jove ex-tutelat. 58
“Bueno... Depèn, al principi si que feien una mica de sobreprotecció, fins i tot, la mestra
explicava contes relacionats amb nens en famílies d’acollida per a que els meus
companys entenguessin la meva situació. A mesura que em feia gran, el meu
comportament era pitjor i no me’n deixaven passar cap ni una. La directora parlava amb
mi, però no per saber què em passava, sinó per dir-me que això que feia no estava bé,
que he de comportar-me bé... Un sermó sempre, cosa que a mi: m’entrava per una
orella i em sortia per l’altre. Sempre havien de convocar la meva família d’acollida, que
arribaven amb cara de preocupats. Ara quan hi penso, penso que els pobres no s’ho
mereixen pas.” M.R. jove ex-tutelat.59

Després d’escoltar totes les aportacions, podem veure que les famílies d’acollida tenen
un paper molt important i actiu en l’àmbit educatiu, és a dir, l’escola. Exerceixen els
mateixos rols que uns pares biològics amb els seus propis fills; participen a reunions,
entrevistes, decisions intrínseques, es preocupen per l’evolució acadèmica de l’infant, i
a més a més, són els referents per l’escola.
Creiem que és important que la família d’acollida estigui implicada en l’àmbit
acadèmic, no només per seguir els progressos del menor, sinó també, per aportar
informació necessària per arribar a entendre i ajudar a l’infant de la millor manera
possible. Si tots els agents socialitzadors col·laboren entre ells s’aconseguirà que
l’infant adquireixi millors resultats i la seva situació es normalitzi.
Segons la informació extreta de les entrevistes, hem constatat que sovint no hi ha una
estreta relació entre les administracions que porten el cas i, els centres escolars.
56
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“ [...]El que he de dir és que per part de l’Administració, han vingut a fer un sol
seguiment o una visita a l’escola després de 3 anys que la K. estigués allà i, això és
indignant! O sigui no havien anat mai. És a dir, torna a sortir l’EAIA, però és que és
inevitable perquè ho fan molt malament. L’any passat quan la K. va fer una baixada,
vaig ser jo la que anava cada setmana a l’escola, i la seva resposta va ser que tenien
molts de nens i no podien fer el seguiment adequadament. Jo crec que han de prioritzar
les diferents situacions i, la de la K. era prou important com per fer correctament el
60
seguiment a l’escola.” A.R. mare família d’acollida de Girona.

Per concloure aquest apartat hem de dir que considerem molt important la participació
de tots els entorns, ja sigui per part de l’Administració, l’escola, com les pròpies
famílies. Les escoles haurien de tenir molt més suport i coneixement per part de les
entitats que s’ocupen dels acolliments familiars i dels infants tutelats. Tal com va dir,
R.C. membre directiu de l’AFAG, és important que es comenci a sensibilitzar la
societat respecte a aquesta mesura de protecció infantil.

8.2. Treball en equip
Segons Amorós et al. (2003), és molt important que es realitzi un treball en equip i que
s’interrelacionin tots els professionals implicats. El treball en equip és un aspecte clau i
imprescindible en una situació tan delicada com un acolliment perquè intervenen
moltes persones alhora, i sinó hi ha una comunicació fluïda difícilment la situació
millorarà i evolucionarà adequadament. Tots els implicats han de prendre part de les
decisions sobre l’infant, incloent les famílies d’acollida com a col·laboradores del servei
de protecció a la infància.
L’intercanvi d’informació s’ha de fer amb continuïtat per tal que tots puguin entendre el
perquè de les reaccions i/o situacions conflictives dels infants o de les mateixes
famílies biològiques. Durant la III Jornada d’associacions de famílies acollidores de
Girona, vam escoltar que les famílies es queixaven sobre el traspàs que li feia
l’Administració de la informació, és a dir, consideraven que les administracions els hi
proporcionava molt poca informació de la història personal de l’infant, i això provocava
que no entenguessin el comportament o les reaccions que el menor presentava. Per
exemple; una mare d’acollida que exercia per primer cop l’acolliment d’una nena de 2
anys va explicar que aquesta nena no volia tenir contacte amb el seu marit, i aquest
patia molt perquè pensava que no estava actuant bé. Finalment ells sols van descobrir
que aquesta nena havia patit abusos sexuals per part del seu pare biològic, i per
aquest motiu les figures masculines li feien por. En cap moment l’Administració els va
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prevenir d’aquella situació o fet, i ells van patir en veure que la nena reaccionés
d’aquella manera.
“A vegades és difícil perquè ni ells mateixos tenen tota la informació o a vegades es
passen la pilota entre ells, entre les diferents institucions que estan pel mig. Hi ha
masses professionals pel mig i això no és lògic. A vegades ni ells mateixos s’entenen.”
R.C. membre de l’equip directiu de l’AFAG de Girona.61
“Aviam, la informació ens la va donar l’anterior mare acollidora, però quina mena
d’informació? Els problemes que ha tingut la K? Doncs realment poca, sinó que
nosaltres a través d’altres persones sabem com és la seva mare i tal, perquè per part
de l’EAIA l’únic que sentíem és; oh! és que aquesta mare ha patit molt! Però, bé ha
patit molt perquè? és una mica que li fan com; pobreta, pobreta! Però bé pobreta fins a
quin punt? però bé [....] Però clar, nosaltres vam ser qui vam esbrinar que la relació que
tenia amb el meu home era perquè el seu pare biològic no hi era present a la seva vida
i li faltava aquest costat paternal [...].”A.R. mare família d’acollida de Girona.62
“M’han donat part de la informació, no tota. A mesura que l’infant anava agafant més
confiança amb mi he anat descobrint més coses. Sempre em deia que estimava molt la
seva mare i els seus germans, però mai parlava del seu pare. A vegades he intentat
parlar del seu pare, i ràpidament em canviava de tema. Aquí vaig veure que hi havia
alguna cosa al darrera. També en les visites, el pare no venia mai. Els professionals
mai em varen mencionar res del pare, però jo tenia les meves preocupacions, els meus
dubtes. Era una situació estranya i incomoda per a mi. Un dia mirant una pel·lícula
sopant amb en C. va sortir un pare que feia petons als seus fills, que els abraçava i en
C. va dir “és un marica aquest”. Jo li vaig demanar perquè deia això i em va contestar
“porqué un hombre no da besos a sus hijos, de esa manera los niños no podran ser
hombres, seran maricas”. En aquell moment vaig entendre que el seu pare mai li havia
fet cap petó i abraçada, que era una persona autoritària. Vaig entendre moltes coses.”
S.M. pare família d’acollida monoparental de Figueres. 63

En relació al traspàs d’informació podem considerar que la comunicació no és gaire
fluida entre les administracions i les diferents famílies d’acollida, però també es pot
entendre que sovint tal com diu, R.C. membre de l’equip directiu de l’AFAG de Girona,
no tenen tota la informació per diverses raons; perquè encara estan en ple diagnòstic
de la família biològica i els falta part de la informació, o perquè hi ha poca col·laboració
entre les diferents institucions implicades.
“La comunicació entre nosaltres i els diferents departaments ha de ser molt fluida i molt
bona, però malauradament sovint es produeixen desacords en relació a com valorem el
cas, és a dir, als tipus de permisos. El que passa és que l’EAIA a vegades aposta
massa per la família biològica, i nosaltres ens focalitzem més en l’infant i en la família
d’acollida i això fa que xoquem i no tinguem el mateix punt de vista. A vegades
nosaltres pensem que alguns infants han d’anar en adopció perquè la situació de les
famílies biològiques no avança i es veu que evoluciona correctament. Els EAIA volen
provar massa els plans de treball, i nosaltres la valoració que fem per exemple, quan hi
ha nadons, és que aquests no poden créixer sense la presència d’una família definitiva.
També sovint tenim desacords en la definició del vincle; l’EAIA diu està molt vinculat
amb la seva mare, però si només la veu 5 hores al mes, com pot estar vinculat! Amb
això costa una mica cassar, hauríem de tenir com a màxim interès l’infant, però és
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Annexos. 1. Entrevistes, 1.2 A.R. mare familia acollida Girona. (p.15).
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evident que ells tenen les famílies biològiques allà que volen recuperar els seus fills.
Però posar la temporalitat de recuperació, no ho posaríem igual” G.F. coordinadora de
la Fundació Infància i Família (ICIF).64

Fent un anàlisi dels comentaris podem veure que els diferents professionals no tenen
els mateixos criteris. És a dir, que l’EAIA defensa la posició dels pares biològics,
mentre que les ICIF defensen un altre de diferent. Com a resultat es produeix una
incomunicació entre els organismes que dificulta la gestió dels casos i complica el
seguiment.
Un altre aspecte que també considerem que és preocupant, i que volem destacar en
aquest apartat, són les gestions administratives per a obtenir la documentació de
l’infant en qüestió.
“Sé per d’altres famílies d’acollida que els tràmits per obtenir un DNI són llarguíssims.
Jo per sort, com l’infant té nacionalitat espanyola, el DNI l’he tingut des del primer
moment, la targeta sanitària és un altre cosa, encara l’estic esperant.” S.M pare família
d’acollida monoparental de Figueres.65
“Ui! no tenim D.N.I de la K! és que perquè no s’enfadi la mare, no li demanen cap
signatura! Ara és quan ja hem dit; toma los papeles! és que la K quasi no pot sortir, no
tenim el DNI i, això ens impedeix moltes coses. A més a més, la seva mare la
nacionalitat la té de Mauritània. No volen demanar el canvi la nacionalitat, per por a que
s’enfadi o no ho accepti, però clar! a nosaltres ens comporta molts problemes que
aquesta nena no tingui la nacionalitat. Per fer un NIE l’any passat vam estar des de el
mes de juny fins el mes d’octubre! I tot el paperam és culpa de l’EAIA! Molta gent, fins i
tot, un advocat, ens va dir que no val la pena denunciar això contra l’EAIA, perquè no
arribaríem en lloc, és una institució màxima i no obtindríem cap resposta, és el suprem i
són ells els que decideixen [...].” A.R. mare família d’acollida de Girona.66

En relació a aquests tràmits, i a l’obtenció de la documentació dels infants tutelats les
famílies d’acollida tenen queixes i es mostren molt indignades per la lentitud de
l’Administració, per la poca preocupació envers a ells, és a dir, que no poden fer res
amb aquest infant perquè no tenen cap document d’identitat que demostri que ells
tenen la guarda d’aquell infant. A més a més, un altre problema és el fet que els infants
hagin d’estar empadronats a la DGAIA, perquè quan les famílies han d’anar a l’infant al
centre assistencial primari (CAP) molt sovint tenen inconvenients perquè els metges
no entenen la situació. També s’ha d’entendre que els infants estan empadronats a la
DGAIA per tal que la família biològica no pugui trobar-los amb facilitat, però en moltes
ocasions el mateix infant informa als seus pares de on viu.
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Annexos. 1. Entrevistes, 1.5 G.F. coordinadora de la Fundació Infància i Família (ICIF). (p. 46).

Annexos. 1. Entrevistes, 1.3 S.M pare família d’acollida monoparental de Figueres. (p.25).
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8.3 Famílies biològiques. Les visites
Segons la LDOIA (2010) en relació al règim de visites i de contacte amb les famílies
biològiques, és l’article 11667 de règim de relació i visites que ho regula:
1. La declaració de desemparament i l’adopció posterior d’una mesura de
protecció no ha d’impedir la comunicació, la relació i les visites de l’infant o
l’adolescent amb els seus familiars, llevat que l’interès superior de l’infant o
l’adolescent en faci aconsellable la limitació o l’exclusió.
2. Llevat que s’hagi acordat l’acolliment preadoptiu i que sigui ferm, la resolució
que disposa, limita o exclou el règim de relació i visites o la desestimació per
silenci en el termini d’un mes a comptar de la data de la sol·licitud és
impugnable davant de la jurisdicció civil, en els termes establerts per la Llei
d’enjudiciament civil, en el termini de dos mesos a comptar de la seva
notificació o de la desestimació presumpta per silenci i sense necessitat de
reclamació prèvia per la via administrativa, a fi de salvaguardar sempre l’interès
superior de l’infant o l’adolescent.
3. L’òrgan competent de la Generalitat en la supervisió de la relació i les visites de
l’infant o l’adolescent amb els seus familiars té l’obligació de procurar els
mecanismes necessaris perquè la visita tingui lloc en els horaris més adequats
d’acord amb l’interès de l’infant o l’adolescent, tenint en compte especialment el
seu horari escolar.
Amb aquest article podem observar que és un aspecte important, i primordial que
s’estableixi una relació positiva amb la família biològica, sempre i quan l’infant dóna el
seu consentiment i li és favorable. En cap cas es pot forçar a l’infant a veure la seva
família si no ho desitja, l’interès de l’infant té una importància cabdal.
Segons Amorós et al. (2003), el fet que els infants tutelats tinguin visites contínues
amb la família biològica és fonamental, sobretot en aquells casos en el que es preveu
un retorn. És important que segueixin mantenint un vincle afectiu, conèixer l’evolució
de les seves vides, encara que les facin per separat, i a més a més, aquestes visites
permeten donar estímuls positius a la família biològica per tal de recuperar-se. És
important que es duguin a terme visites si representa un reforç positiu per als infants,
és a dir, que els sigui de benefici. A vegades les visites resulten un moment de
67
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patiment per l’infant, en aquest cas l’Administració pot decidir suspendre la visita o
directament no fer-la. L’objectiu és aconseguir que el vincle sigui bo, però tampoc es
pot forçar cap situació.
“Cada 15 dies té contacte amb la seva mare biològica. A més a més, a la universitat de
Girona s’està portant a terme un estudi anomenat “vincle”, perquè la mare entengui a la
K i la K entengui a la mare. Nosaltres hem participat parlant amb la persona que està
fent l’estudi, és a dir, ens ha explicat com funcionava. És a dir, la finalitat és que la K
sàpiga que no pot tornar amb la mare perquè ella té unes dificultats. És un vincle que
fan i, la veritat és que està funcionant molt bé! Ara torna bé de les visites, però abans si
que tornava malament. Quan fan la visita sempre estan mirant la tele, no surten al
parc...i, clar no hi ha supervisió per part de l’EAIA, però és clar el dia que hi va l’EAIA la
mare sí que fa coses, però no és això!” A.R. mare família d’acollida de Girona. 68

Segons G.F. coordinadora de la Fundació i Infància de Girona (ICIF), tan ells com
l’EAIA participen en les visites. Normalment s’intenta que les visites no es duguin a
terme durant l’horari lectiu, i amb els nadons, durant l’horari del son, però no sempre
s’aconsegueix. La durada de les visites és molt variable, pot ser d’1 hora setmanal, de
2 hores, 1 hora quinzenal, 1 mensual, i hi ha casos que pot durar tot el dia, i fins i tot,
amb pernocta. Si la família acollidora té bona relació amb la família biològica es
possible que coincideixin en les visites o en els punts de trobada per l’entrega de
l’infant. Però, s’especifica que si el permís és de la família biològica, els acollidors no
tenen perquè estar presents, ni cap professionals tampoc. Es respecten les estones de
la família biològica, ja que ells també necessiten poder estar en privacitat amb els seus
fills.
“Sí, cada 15 dies es realitza una visita amb la mare, el pare normalment també hauria
d’estar-hi però mai es presenta. La mare sempre diu “mi marido no quiere saber nada
de vosotros”. El nen estima la seva mare i molt, però puc notar que té por i respecte
vers el seu pare. Sempre el dia abans de la visita em demana si el seu pare hi serà,
sembla com que té por que hi sigui. Abans de la visita es mostra neguitós, nerviós, a
vegades té malsons o es fa pipi al llit. A l’escola també és mostra molt agressiu i
passiu. Sempre parlo amb la mestra abans i després de les visites, primer de tot per
avisar l’escola i després per saber com ha estat en C. Són situacions molt delicades.
Després de les visites a vegades està content perquè diu que ha passat una bona
estona amb la seva mare, també diu “suerte que mi padre no estaba”. Em sembla que
té un vincle bo amb la seva mare i que la necessita. Mai he presenciat cap visita amb el
pare. L’EAIA està treballant amb ell, o això diuen, per tal de millorar la situació amb el
pare. No se si realment és veritat, perquè nosaltres com a famílies d’acollida no tenim
cap contacte amb l’EAIA.” S.M. pare família d’acollida monoparental de Figueres.69

Segons el que està estipulat la família biològica i la d’acollida no s’haurien de conèixer,
però en alguns casos sí que es dóna el cas, ja sigui per benefici de l’infant o perquè
les circumstàncies ho requereixen. En un principi la família biològica no hauria de
68
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saber on viu l’acollit, però a vegades l’infant mateix els hi explica. El fet que es
coneguin a vegades resulta molt positiu per l’infant perquè si veu que les dues famílies
es porten bé i es respecten, ell se sentirà més tranquil i segur. És molt important que
l’infant aconsegueixi trobar un equilibri emocional. Tot i que, a vegades, les pròpies
famílies biològiques no desitgen conèixer la família d’acollida perquè és una situació
molt dura per a ells.
“Algunes si, d’altres no. Això depèn de molts factors. Jo com a família d’acollida sempre
he volgut conèixer la família del nen. Volia que l’infant estigués més tranquil, i veiés que
no tinc cap problema amb la seva família biològica. Normalitza la situació. Si tu tens un
nen que ha de tenir visites és molt més fàcil pel nen si les dues famílies es donen
permís. Si l’estiren per un costat i per un altre és molt complicat i això és el que passa
sempre. Per un nen estar al mig de dues famílies és frustrant i difícil, es barregen
moltes emocions i sentiments. A vegades com a família d’acollida, quan veus com el
pare o la mare tracten el nen o com li parlen, et fa posar molt nerviosa, però has de
saber-te controlar. No és gens fàcil.” R.C. membre equip directiu de l’associació AFAG
de Girona.70

Tal com podem veure en els diferents comentaris, el contacte amb les famílies
biològiques a vegades també pot provocar moments de tensió, malestar, ja que també
es pot entendre que alguns pares biològics es poden sentir ofesos i atacats pel fet que
donin la guarda del seu fill/a a persones desconegudes. El fet de sentir que un mateix
no pot exercir les funcions parentals sobre els seus propis fills és difícil d’acceptar.
Encara que la família acollidora no tingui la culpa de la situació, és difícil perquè són
ells els que guarden els seus infants. Segons les entrevistes també hem pogut veure
que moltes vegades les relacions entre ambdós famílies creen rivalitats i gelosia, ja
que sovint l’àmbit biològic creu que els seus fills estimaran més a uns desconeguts
que a ells mateixos. Pensen que tenen més recursos econòmics o materials per donarlos i que els seus fills no voldrà tornar amb ells. Tal com s’ha esmentat anteriorment el
que pateix més en aquesta situació és l’infant, i la majoria de vegades se sent culpable
de la situació i desenvolupa un concepte se si mateix molt negatiu.
Segons Comellas (n.d.) protegir l’infant no ha d'implicar el qüestionament de la relació i
la vinculació entre pares i fills. Protegir l’infant no vol dir crear una ruptura total amb la
seva vida.
“Els vincles han de ser preservats de manera que l'acolliment no sigui substitutiu, sinó
complementari de les funcions paternes, en la línia d'una parentalitat compartida,
entenent que el contacte amb els pares naturals és beneficiós per als infants acollits.”
(p.23).
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“Les famílies acollidores són famílies que sumen les seves possibilitats a les de la
família d'origen. Es tracta de famílies que posen a la disposició d'altres famílies el que
aquestes no poden oferir momentàniament als fills, sense voler, des d'un judici crític,
reemplaçar-les.”(p.22).

Segons Comellas (n.d.) els objectius principals de les visites entre l’infant i la seva
família biològica són els següents:


Proporcionar un lloc segur per tal que l’infant pugui veure els seus pares sota
una certa protecció



Ajudar als infants i als seus familiar a desenvolupar habilitats de relacions
positives



Proporcionar models de relació sans i funcionals



Oferir a l’infant poder tenir contacte amb les seves figures de referència des de
una perspectiva de canvi i no de ruptura



Procurar que no es trenquin els vincles afectius entre l’infant i la seva família
per tal de mantenir llaços de pertinença



Fomentar que l’infant se senti estimat i reconegut pels seus



Reparar situacions de vincles trencats o negatius



Assajar les tasques de parentalitat amb orientació i suport tècnic



Motivar els pares cap al canvi



Avaluar l’evolució i els canvis en la relació pares i fills per tal de prendre noves
decisions
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9. L’acolliment familiar en dades
Per realitzar aquest apartat hem utilitzat l’informe sobre els drets de l’infant del Síndic
de Greuges (2014). Ens ha permès obtenir dades properes sobre la mesura de
protecció per als infants que estan privats del seu entorn familiar biològic.
Aquesta taula ens mostra l’evolució de l’acolliment familiar i residencial a Catalunya
des del 2002 al 2014.

Font: Informe sobre els drets de l’infant del Síndic de Greuges. Novembre 2014. (p.19).

Com podem observar en les dades, en l’acolliment familiar, tant en família aliena com
extensa, hi ha un progrés augmentatiu del nombre d’infants que es troben dins d’un
àmbit familiar. Es considera que actualment s’està duen a terme campanyes de
sensibilització per tal de captar famílies d’acollida que vulguin formar part del
programa. Els resultats denoten que hi ha hagut un progrés en aquest sentit, que han
augmentat el nombre de famílies acollidores alienes. Tot i això, es necessiten moltes
més. Actualment mitjançant els mitjans de comunicació, s’està transmeten la
necessitat de més persones interessades en dur a terme aquesta mesura de protecció.
Cal destacar que els infants en centres residencials (CRAE) el nombre és molt elevat
encara, podem veure que és quasi el triple en comparació a les famílies d’acollida.
“És evident que la família d’acollida és la millor opció. Vull dir, si es treu un nen d’una
família desestructurada, que no ha tingut mai un model de família o no li ensenyen què
és una família, el model que tindrà sempre serà el que ha vist en la seva família
biològica. En acollida li ensenyes què és una família, li dones amor, li ensenyes que
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entre tots els membres de la família podem buscar solucions. Això no t’ho pot donar un
centre. En un centre t’enfades amb un educador i al vespre aquest educador ha
canviat, però a casa t’enfades amb el pare d’acollida i al vespre segueix sent el mateix.
Necessiten estabilitat en les figures de referència. Moltes vegades soms la projecció
d’allò que hem viscut a casa i del com ens han educat.” R.C. membre de l’equip directiu
de l’associació AFAG de Girona. 71
“Jo crec que l’acolliment familiar és el més indicat per l’infant, per una atenció més
individualitzada, amb un entorn més natural perquè realment les figures de referència
són dues, o bé una en el cas que fos una persona soltera. Diguem-ne que en tots els
sentits és molt més normalitzador per l’infant viure en una família. També és cert que hi
ha perfils d’infants que per la seva motxilla i les seves problemàtiques o vivències o
edat que té el nano, perquè de vegades hi ha infants de 9 o 12 anys que estan molt
vinculats amb la seva família biològica i que realment no viurien correctament en una
família acollidora, és millor en un centre. Tot i que, jo soc partidària que els infants en
un centre haurien d’estar molt poc, què ens passa actualment? Que els infants més
grans de 6 anys ens està costant una mica trobar famílies acollidores, llavors són
nanos que viuen en un centre i molts arriben a la majoria d’edat. Són molts anys dins
d’un centre. Aquest any 2015, estem intentant dirigir la campanya de sensibilització cap
a la recerca de famílies que vulguin grups de germans, que és preferible no separarlos, infants amb alguna necessitat educativa especial, nanos més grans de 6 anys... i ja
surten, però l’únic que ens costa una mica. És més complicat, ja que les famílies es
veuen més en cor de tenir a casa seva infants petits que no pas infants més grans.
Consideren que porten una motxilla darrere més complicada de gestionar, que ja tenen
pautes educatives establertes, i que ells els hi sembla que els hi costarà més que
s’adaptin, però després l’experiència ens diu que realment si el procés està ben fet, i la
família realment entén el projecte i hi ha professionals que realitzen el seguiment,
doncs un acolliment d’un nano més gran no té perquè ser més complicat.” G.F.
coordinadora de la Fundació Infància i Família de Girona (ICIF).72

Considerem que el fet que existeixin molts acolliments en la família extensa, és una de
les millors opcions perquè l’infant mantingui el vincle afectiu amb la seva família
biològica, és a dir, que li permet normalitzar millor la situació que viu. S’ha de tenir en
compte també, que aquesta és la primera opció que opten les administracions a l’hora
de separar un infant dels seus pares biològics.
Com podem veure a la taula anterior, l’any 2014 hi ha hagut 7056 infants tutelats per la
DGAIA, i això només a Catalunya. Ens hem adonat que el nombre és molt elevat i que
la mesura de protecció és molt present en la nostra societat i entorn, i que hi ha molts
infants en situació de risc i/o desemparament.

Gràfic de l’evolució de les famílies acollidores a Catalunya (2000-2014)
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Font: Informe sobre els drets de l’infant del Síndic de Greuges. Novembre 2014. (p.22)

Segons aquest informe, amb les dades que l’ICAA els hi ha facilitat, demostren que
s’ha augmentat el conjunt de famílies acollidores en la darrera dècada (de 272 famílies
acollidores l’any 2000 a 622 l’any 2014, el mes de setembre), la qual cosa ha permès
minorar la ràtio d’infants en centres residencials. Però, també s’ha d’especificar que
encara hi ha molts infants pendents d’un acolliment familiar simple i/o curta durada,
que és la modalitat on hi ha menys famílies donades d’alta. Aquest fet provoca que
molts infants estiguin llargs períodes en institucions (CRAE), quan aquesta no és la
mesura proposada.
En la següent taula podem observar les altes de les diferents modalitats d’acolliment a
Catalunya (2009-2014).

Font: Informe sobre els drets de l’infant del Síndic de Greuges. Novembre 2014. (p.22)

Tal com hem esmentat anteriorment podem constatar que els últims darrers anys si
que hi ha hagut més altes en la modalitat d’acolliment simple, però en un principi el
nombre era mínim. També es pot apreciar que les UCAE encara no són molt presents
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ni és una pràctica comuna, ja que requereix estudis i no tenen beneficis fiscals, ja que
no cotitzen. Segons l’informe també s’estipula que hi ha una manca d’implantació de
l’acolliment familiar professional (UCAE). Aquesta modalitat seria beneficiosa per
infants amb NEE derivades de discapacitats, grups de germans i majors de 6 anys,
que són el col·lectiu menys demandat i acceptat.
Taula que demostra el nombre d’infants tutelats per maltractament o negligència a
Catalunya el segon trimestre de l’any 2014.

Font: Informe sobre els drets de l’infant del Síndic de Greuges. Novembre 2014. (p.33)

A Catalunya, la Llei 14/2010, sobre els drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència, estableix l’obligació dels poders públics de prendre totes les mesures
necessàries per protegir els infants i els adolescents de qualsevol forma de
maltractament i, especialment, de qualsevol forma de violència física, psíquica o
sexual.
A Catalunya, tal com esmenta l’informe hi ha 4.538 infants que viuen separats de la
seva família per maltractament infantil i amb mesura protectora de l'Administració, tal
com s'observa a la taula anterior, majoritàriament per negligència (69,5%), tot i que, hi
ha infants que han patit situacions de maltractament relacionades amb l'explotació
infantil (1,3%), l'abandonament (3,9%), l'abús sexual (1,3%), el maltractament físic
(6,8%), el maltractament prenatal (4,7%) o el maltractament emocional (12,4%).
Un altre dels temes parlats en les entrevistes, és el fet que aquests infants tutelats
pateixen trastorns o dificultats emocionals i psíquiques, i necessiten suport psicològic

75

Treball de Fi de Grau. L’acolliment familiar: una mesura de protecció a la infància
Christelle Cebral i Tània Agut

extern, és a dir, per part de professionals a causa del bagatge emocionals que porten i
de la situació precària viscuda.
En la següent taula podem veure el treball que realitza el CSMIJ, tot i que, s’ha de
destacar que molts infants van a psicoteràpies privades, ja que la ICIF ens va
esmentar que la CSMIJ donava hora cada 3 mesos. La taula ens ajuda a veure
aquesta aportació, perquè el nombre total de visites és molt més extens que no pas els
pacients atesos.

Aquesta situació provoca una saturació, i fa que en determinats CSMIJ hi hagi llistes
d’espera per a l’exploració i el diagnòstic dels infants i els joves derivats. Aquesta
saturació provoca retards en l'estudi i el diagnòstic dels infants, la qual cosa afecta
directament la seva salut.
Segons aquest informe en relació als tractament psicològics que reben els infants en
situació de risc, s’especifica que:
“Aquesta saturació a la xarxa introdueix una desigualtat clara en el ple
desenvolupament del dret a la salut de tots els infants i adolescents, ja que els grups de
població amb menys recursos econòmics, que són els que, a la vegada, tenen més
possibilitats de patir problemes de salut mental, tenen més dificultats per accedir a la
xarxa privada de salut mental, que es presenta com l'alternativa a aquesta situació de
manca d'abastiment.” (p.55)
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Segons els diferents comentaris obtinguts en les entrevistes hem pogut constatar que
la majoria d’infants han de rebre un suport terapèutic o psicològic, ja sigui en entitats
públiques o privades.
“Tots aquests infants presenten discapacitats emocionals. Necessiten de molta estima,
d’atenció, de paciència. Com es pensen que la situació que viuen és culpa seva, tenen
una autoestima molt baixa i constantment requereixen del nostre reconeixement, la
nostra aprovació. Emocionalment es mostren molt tocats, tenen gran inestabilitat en les
seves emocions i sentiments, a vegades per les famílies es difícil captar certes alertes
que aquests infants estan enviant sense dir-ho” R.C. membre de l’equip directiu de
l’associació AFAG de Girona. 73
“[...]La K. realitza una teràpia i li funciona molt bé. Quan passa una cosa greu jo truco a
la psicòloga i li explico el que ha passat i, quan li toca la teràpia ho treballa amb la K.
Treballen amb uns graus d’agressivitat (el 5 és molt explosiu i no es pot tenir) i en
parlen. Això li funciona molt bé. Quan surt de la teràpia em diu mama m’ha anat molt
bé, no tindria que haver fet allò a l’àvia. És a dir, estic contenta al respecte i és
necessari per ella i per a nosaltres.” A.R mare família d’acollida de Girona.74
“[...] En C. va a teràpia, fins i tot, la psicòloga em diu que li costa expressar el que té a
dins. Aquest infant té un bagatge emocional tant dur, tant complicat que se li barregen
moltes coses per dins. Parlant amb altres famílies d’acollida m’he adonat que tots
necessiten d’ajuda psicològica, emocionalment són molt sensibles i no tenen un
autoconcepte d’ells mateixos gaire bo.” S.M. pare de família d’acollida monoparental de
Figueres.75
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10. Experiències amb veus dels protagonistes
Aquest últim apartat del treball pretén donar a conèixer aportacions de vivències
viscudes en un present i en un passat, de joves que han estat tutelats per la DGAIA i
en famílies d’acollida. En la III Jornada de l’associació de famílies acollidores de
Girona, vam tenir la oportunitat d’escoltar 2 joves ex-tutelats explicant la seva
experiència. Hem considerat molt interessant posar aquestes aportacions en el nostre
treball per tal de donar-li més sentit, més vida. A més a més, també vam tenir la
oportunitat de fer una entrevista, al gendre de A.R mare acollidora de Girona, que ha
estat en una família d’acollida durant la major part de la seva vida. També posarem
aportacions i comentaris seus. Així doncs, podem dir que aquest apartat està dedicat a
aquestes 3 persones que ens han aportat una experiència real del que representa
viure en família d’acollida. Per realitzar aquest apartat utilitzarem les anotacions que
vam fer en el nostre diari de camp en relació a aquella jornada.
“Per a mi ells són els meu pares, no tinc cap altre mare ni cap altre pare que no siguin
ells. Sempre he viscut amb ells, sempre han estat aquí per a mi, fins i tot, en els
moments més difícils. És cert que a vegades he tingut la curiositat de saber, saber
perquè el meu pare no em va voler, saber perquè la meva mare no volia millorar-se per
tornar-me a agafar, i a vegades ho he fet passar molt malament a la meva família
d’acollida, als meus pares” Jove de 16 anys que ha estat adoptada per la seva família
d’acollida.76

Podem veure que la jove reconeix que ha tingut moments difícils i problemes en
relació al bagatge que portava, reconeix que ha fet patir la seva família acollidora.
L’autocrítica és un aspecte molt bo que demostra que se n’adona que tenia dificultats i
que ells han estat aquí per ajudar-la. La noia es mostrava molt emocionada quan
parlava, per ella la seva família d’acollida s’ha convertit en la seva família de veritat, a
més a més, ha estat adoptada per ells.
“Ells tenen un fill, que per a mi és el meu germà gran. L’estimo moltíssim, sempre m’ha
protegit com si fos la seva germana petita. Avui en dia, que ja no és a casa perquè esta
estudiant a Barcelona, jo sempre el truco o parlem per missatges perquè el necessito.”
Jove de 16 anys que ha estat adoptada per la seva família d’acollida.77

La jove ha creat vincles molt forts amb aquella família, s’ha sentit molt estimada per
tots ells, fins i tot, considera el fill biològic com el seu propi germà. Ha estat una gran
oportunitat per a ella perquè ha crescut dins d’un ambient familiar que li ha
proporcionat l’equilibri emocional que ella necessitava.
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“M’ajudaven en tot, sempre estaven presents, mai han faltat en res. M’ajudaven per fer
els deures, cosa que em costava molt. M’organitzaven els meus aniversaris amb totes
les meves amigues, m’abraçaven i parlaven amb mi quan estava trista, em portaven al
Funky i venien a tots els espectacles, m’han portat a classes de reforç, hem castigaven
quan les meves notes eren molt dolentes o quan constatava malament... Ho han fet tot
per a mi, són els meu pares. Ara per fi ho són realment perquè m’han adoptat” Jove de
16 anys que ha estat adoptada per la seva família d’acollida.78

Amb aquesta aportació podem veure que les famílies d’acollida són com una família
de veritat i proporcionen a l’infant tot el possible per tal de normalitzar la seva situació i
fer que se senti bé i tranquil. Tots els infants necessiten límits per créixer i referents, i
una família d’acollida és la millor mesura per proporcionar això. Aquesta família
d’acollida ha tractat la jove com si fos una filla biològica, aquesta nena ha realitzat i
realitza moltes activitats; dansa, classes de reforç... sabent que tot això ho paga la
família d’acollida i no l’Administració. Aquesta família ha volgut que l’infant tingués una
vida lo més normal possible, tenir les mateixes oportunitats que els altres infants.
A continuació proporcionem comentaris aportats per un jove que ha estat en una
família d’acollida fins la seva majoria d’edat, però anteriorment havia estat en centres
residencials (CRAE). A més a més, ha estat separat de la seva germana petita. Una
situació molt delicada i difícil de viure quan ets tant jove.
“Jo primer he estat en un centre durant 2 anys dels 4 als 6 anys, després vaig anar en
una família d’acollida que ja tenien un altre nen en acolliment. Com jo era problemàtic
no em varen voler molt de temps i vaig tornar al centre. Jo era molt trapella, em deien
que era molt dolent.” Jove de 18 anys ex-tutelat.79

El noi parla de la situació no gaire entusiasmat del que ha viscut. Es pot veure que a
vegades hi ha famílies d’acollida que tornen l’infant perquè aquest els crea moltes
dificultats i no saben o no volen assumir-les. No totes les famílies d’acollida volen estar
constantment lluitant per aquests infants. Aquest infant havia adquirit una estil de vida,
uns hàbits, unes rutines, uns comportaments que no s’adaptaven gens a la família
d’acollida i aquesta va decidir abandonar la tasca. Per aquest infant ha estat dur sentirse abandonat de nou, ens ho ha expressat amb les seves paraules.
“Vaig estar fins els 11 anys en un centre, com ja era gran ningú em volia acollir. La
meva germana sí que estava acollida perquè era més petita que jo. Ella tenia 3 anys
quan va ser acollida i es portava molt bé. Em va fer molta pena separar-me d’ella.” Jove
de 18 anys ex-tutelat.80

La seva germana vist que era més petita va poder entrar en una família d’acollida i
quedar-s’hi. Hem pogut escoltar que a vegades es veuen forçats a separar els
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germans per tal que almenys un tingui la oportunitat de viure en una família i
normalitzar la seva situació. Tot i això, la separació és molt dura i el jove ha expressat
els seus sentiments al respecte. Totes aquestes experiències marquen molt la vida
d’un infant.
“L’escola no m’interessava gens, anava per molestar només o això deien els profes.
Em va costar molt aconseguir l’ESO. Ara ho penso i estic penedit, m’agradaria tornar
enrere per canviar les coses, però en aquell moment va ser així i ara ja no puc canviar
res.” Jove de 18 anys ex-tutelat.81

El jove ens va mostrar sentiments de penediment del seu comportament passat. Les
seves paraules eren molt sentides i mostrava una evolució madurativa molt bona.
Resulta que un educador del CRAE on va estar, va marxar d’aquell centre per
problemes personals. Aquell mateix educador es portava molt bé amb ell i va decidir
fer-li de família d’acollida. A vegades la societat se sensibilitza per la situació i fan
grans gestos de solidaritat. Aquell home va apostar per ell, li va donar una oportunitat,
una casa, una família que es preocupa i que l’estima. Tot el que aquell jove
necessitava.
“No li he fet la vida fàcil. Ell a sigut molt ferm amb mi i a vegades li he dit de tot. Ara se
que era dur amb mi perquè jo ho necessitava. Necessitava que algú em plantés cara.
Era molt rebel jo. Ell és qui em va forçar i forçar per tal que el treies l’ESO.” Jove de 18
anys ex-tutelat

Tenir un infant d’acollida comporta, a vegades, que la família d’acollida passi per
moments difícils, canviï les seves rutines per ajudar a aquell infant. No és una tasca
fàcil perquè aquests infants, per les seves situacions passades, presenten dificultats i
problemàtiques que sovint són difícils de tractar. Aquella família d’acollida va posar
molta voluntat per ajudar aquell jove rebel.
“He fet una formació professional com a electricista. Ho he aconseguit, però ells han
estat molt al darrera meu. Ells sempre han cregut en mi i en les meves capacitats. Avui,
encara que no siguin presents aquí perquè no han pogut, els hi dono les gràcies” Jove
de 18 anys ex-tutelat.82

El jove ha aconseguit, gràcies a la seva família d’acollida i a l’ajuda de l’Administració,
esdevenir un jove independent i autònom. Avui en dia, té una feina de manteniment
elèctric en una fàbrica i es mostra molt satisfet d’ell mateix i de la seva trajectòria. Tot i
que, està molt agraït pel que aquell educador va fer per a ell. Ser família d’acollida
també és mostra de vocació.
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Per finalitzar plasmem comentaris realitzats per M.R noi de 34 anys que ha viscut en
una família d’acollida dels 2 anys fins la seva adolescència. Malauradament, la família
d’acollida va viure un divorci i cap dels dos es va voler fer càrrec del noi i va anar a
parar en un centre. La informació ha estat extreta d’una entrevista personal que vam
realitzar amb ell.
“He estat molts anys, dels 2 anys fins els 14. Puc dir que no me’n recordo com va ser el
primer contacte amb ells perquè era molt petit. Sé que m’explicaven que plorava molt i
que volia la meva mare, però res més. Tinc molts records amb ells, han estat molt bons
amb mi, m’han cuidat, m’han donat amor, però jo no m’he comportat com ells com es
mereixien. Em vaig portar molt malament amb ells, no sé per quina raó, tenia molta
ràbia acumulada a dins. Els hi vaig fer passar les mil i una. Ells tenien un fill, gairebé de
la mateixa edat que jo i tenia la impressió que ell no volia que estigués allà vivint.
Segurament eren imaginacions meves, però per dins estava tant perdut que pagava tot
83
aquesta ràbia amb ells.[...]” M.R ex-tutelat.

Tal com podem veure, molts d’aquests infants han presentat problemes de
comportament, fet lògic per la situació que estaven vivint. Aquest noi també reconeix
que s’ha comportat malament amb la seva família d’acollida i que ells feien el possible
per tal d’ajudar-lo, però ell a dins tenia sentiments de ràbia vers a la seva mare que
feia que explotés amb la seva família d’acollida.
“No, el retorn va ser impossible perquè la meva mare no millorava la situació. Cada
vegada que teníem judici, la meva mare es presentava amb un altre home, un altre
novio, com deia ella. Un any van acceptar que passés un cap de setmana cada 15 dies
a casa la meva mare. Va ser un desastre perquè ella tenia una vida nocturna, li
agradava molt sortir, i em deixava sol a casa. Això es va descobrir, no sé com però, es
va descobrir, i van prohibir les nits a casa de la meva mare.” M.R ex-tutelat. 84

A la seva mare biològica se li va concedir permís de pernocta i, tot i així, no es va fer
càrrec de l’infant i li va fer passar moments difícils. Això, va crear al noi més
sentiments de ràbia al seu interior perquè veia com la seva mare no feia cap esforç per
millorar la situació i això, quan ets petit és difícil d’acceptar.
“[...] Al principi em feia gràcia anar al centre perquè pensava que m’ho passaria bé amb
joves que havien passat la mateixa situació, però no va ser així. Vaig tenir poca
llibertat, no fèiem gaires activitats, semblava més un lloc on et donaven de menjar i
dormir i prou. Els educadors eren simpàtics però, no es preocupaven per mi tal com ho
feia la meva família d’acollida. Al mateix temps que els tenia odi, el que més volia era
tornar amb ells, i aquesta ràbia i el sentiment d’abandó que tenia va fer que causés
molts problemes al centre.” M.R ex-tutelat.85
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Amb aquesta aportació podem veure que per aquell noi, estar en una família d’acollida
era el que més volia i desitjava. Al centre tenia amics, però no tenia uns referents que
estaven allà cada dia per preocupar-se d’ell. No hi ha res com un ambient familiar i
poder sentir-te part d’una família.
“[…]Sí, m’agradaria molt formar una família, però crec que un infant és una gran
responsabilitat, ho he viscut personalment, no vull fer cap error. La meva parella està
buscant feina, no té estudis així que és una mica difícil per a ella. Fins que no tinguem
una estabilitat econòmica crec que els fills poden esperar. A poc a poc i bona lletra,
com deien els meus mestres que m’estimaven tant (ironia).” M.R ex-tutelat.86

També cal destacar que el noi ha aconseguit realitzar una formació en mecànica,
gràcies als programes que l’Administració posa a la disposició d’aquests jovents. Ell
pensa en formar una família però, té molt clar que tenir un fill no és tenir una joguina i
que has de ser responsable, ja que comporta unes despeses i unes responsabilitats
que s’han de complir.
Com a conclusió d’aquestes diferents aportacions podem constatar que aquestes 3
diferents vides tenen punts en comú com poden ser; dificultats emocionals,
acadèmiques, sentiments de culpa, de ràbia vers la situació que estaven vivint, pors a
l’abandó, agraïments vers la seva família d’acollida... A partir d’aquestes diferents
històries i trajectòries hem pogut tenir un petit recull sobre el que viuen aquests infants.
Els agraïm molt la seva col·laboració.
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11.Valoracions del tema: l’acolliment familiar
Per a realitzar una valoració del tema hem analitzat cada apartat tractat en aquest
treball. Tal com hem esmentat al principi, podem veure que quan se sent a parlar
d’acolliment familiar molta gent pensa que és el mateix que adoptar, per aquesta raó
considerem que la feina que realitzen les associacions, en el nostre cas l’AFAG, per
donar a conèixer aquesta mesura de protecció és molt important. Actualment hi ha
poca cultura en aquest àmbit, moltes persones han sentit a parlar sobre l’acolliment
d’infants estrangers (Àfrica, Rússia, Xina...) però, no tenen consciència de la quantitat
d’infants de Catalunya que es troben tutelats per l’Administració i són traslladats a
famílies alienes.
Aquest estudi ens ha permès conèixer la gran tasca que realitzen les famílies
d’acollida, sovint en soledat, veient que són els que pateixen el sofriment que té l’infant
en qüestió, tenint en compte que molts acolliments no acaben amb un retorn en l’àmbit
biològic. Això, a vegades provoca que l’infant visqui amb incerteses i provisionalitats
que fan difícil que desenvolupi una estabilitat emocional i psicològica.
Si analitzem els comentaris de les pròpies famílies acollidores o de les mateixes
institucions implicades, podem veure que la majoria d’aquests infants presenten
dificultats o problemàtiques diverses en diferents àmbits (escolar, familiar, relacions
entre iguals...). El fet d’estar separats de les seves famílies i/o de viure situacions
delicades en el seu nucli familiar, fa que aquests infants tinguin inestabilitats a causa
de no tenir referents que li aportin un model de família sana. Molt sovint s’atribueixen
etiquetes a aquests infants o es diu que aquests són problemàtics, però si analitzem
totes les situacions que han de viure, totes les etapes i els agents que es troben al
voltant de l’infant, podem entendre que majoritàriament pateixen de mancances
emocionals i/o afectives. És una situació molt difícil de viure per a un infant o
adolescent, el sentiment de no pertànyer a una família, el sentiment d’abandó, de
culpa, de soledat... És una situació molt dura d’entendre quan ets tant petit. Ningú
hauria de passar per una situació de maltractament (psicològic, físic o emocional), de
negligència, d’abandó... Per a un infant les figures paternes representen el seu model
a seguir, els seus referents, i el fet de no tenir-los pot afectar molt la seva salut mental.
L’acolliment familiar en família extensa o aliena és una mesura molt bona per aportar
als infants en situació de risc o desemparament un àmbit el més normalitzador
possible, però molts infants estan vivint l’acolliment d’una manera “enternament
temporal”, ja que no es poden plantejar terminis a causa de diferents raons: alguna
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família acollidora especifica que l’EAIA no realitza un seguiment molt continu a les
famílies biològiques per la seva recuperació, l’ICIF considera que quan hi ha un jutge
que també treballa el cas la situació es fa interminable, i fa que un acolliment
d’urgència- diagnòstic, que és una mesura cautelar, duri massa temps. Cal agilitzar els
tràmits i terminis d’assignació per tal que l’infant no visqui constantment en una
incertesa.
En aquest aspecte també hem pogut constatar que hi ha desacords entre les diferents
institucions que porten el cas. Les ICIF defensen les famílies acollidores i els infants, i
els EAIA defensen les famílies biològiques. No tenen els mateixos criteris en relació al
concepte de vincle. Això, a vegades pot fer que no s’assigni una mesura definitiva.
Amb tots aquests factors, desacords i tràmits, qui surt més perjudicat és l’infant. El
punt principal per totes les institucions hauria de ser l’infant en qüestió.
Si analitzem els comentaris de les famílies acollidores també podem veure que
pateixen per diverses situacions; lentitud en els tràmits per l’obtenció de la
documentació de l’infant, problemes psicològics relacionats amb el bagatge de l’infant,
poca relació amb la institució que treballa amb les famílies biològiques, manca
d’informació personal de l’infant, poc seguiment acadèmic de l’infant per part de les
institucions... que fa que a vegades acabin tant cansats de la situació que decideixen
abandonar el càrrec. Nosaltres considerem que s’haurien de cuidar més les famílies
d’acollida perquè fan una gran feina de solidaritat i es mereixen un bon reconeixement.
Actualment s’estan realitzant moltes campanyes per aconseguir més persones
disposades a fer de família d’acollida, però quin sentit té que per una banda unes
noves entrin en el sistema, i per altre banda, les que estan en ell abandonin, sempre
estarem en el mateix punt. Falten famílies d’acollida, falten persones disposades a
ajudar a aquests infants, però també han de sentir-se recolzats i valorats. En cap
moment s’especifica que les administracions no es troben presents per les famílies i
els infants, però sí que haurien de mirar d’agilitzar, ser més comprensius en algunes
situacions i més competents.
Si es vol fer un estudi aprofundit del tema podem constatar que hi ha molts factors i
agents que influeixen, fins i tot, l’àmbit escolar pren un paper molt important en el
desenvolupament físic i emocional d’aquest col·lectiu. Tal com esmenten les famílies
d’acollida i els propis joves tutelats o ex-tutelats, a l’escola es podia percebre que
alguns professors tenien i tenen una manca de coneixença en aquest àmbit. La
història de l’infant afecta a molts àmbits, i un en el qual es veu més reflectida és a
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l’escola perquè és un lloc on els infants desenvolupen i adquireixen habilitats
cognitives i relacionals. Per tant, els mestres han de tenir eines i recursos per detectar
i afrontar els possibles problemes conductuals, emocionals, relacionals que pugui tenir
l’infant. Hem de ser conscients que només l’any 2014 hi havia 4.538 infants que vivien
separats de la seva família i sota una mesura protectora de l'Administració. Un fet que
ens ha sorprès molt, ja que no ens imaginàvem que la quantitat era tan elevada.
Aquest col·lectiu té unes necessitats específiques que necessiten ser ateses
individualment, ja que cada situació és diferent.
Hem considerat interessant fer una anàlisi del procés seguit per les famílies d’acollida
per tal de conèixer què s’espera d’elles i quines formacions reben. Hem pogut
constatar que hi ha una avaluació psicosocial i unes formacions per part de l’ICIF.
Moltes famílies es queixen en relació a que no saben com actuar davant de certes
situacions i es veuen desbordades per totes les necessitats que requereix i presenta
l’infant. Quan hem parlat sobre aquestes formacions inicials, tots han coincidit amb el
fet que eren massa generals i que no aportaven cap tipus d’estratègia per tal de saber
intervenir en segons quines situacions. Segons l’ICIF són formacions de 2 dies.
Nosaltres no podem formular cap conclusió al respecte perquè no hem participat en
cap d’elles, però considerem que en 2 dies ha de ser una formació molt superficial. En
tot això, se suma el fet que les famílies reclamen tenir més informació personal de
l’infant per la seva integració amb ells. Però, tal com diu l’Administració, sovint no es té
tota la informació i per això es necessita un diagnòstic de l’àmbit biològic més acurat.
Podem dir que és un tema molt ampli, delicat i sensible en el qual hi ha moltes
persones implicades, i totes intenten fer lo possible per tal d’ajudar aquests infants i
garantir els seus drets, però a vegades la situació es complica tant que l’infant surt
molt perjudicat, fins i tot, alguns requereixen de teràpies psicològiques i a
conseqüència els serveis públics com el CSMIJ es veuen desbordats i no poden
atendre a tothom. S’ha de dir que l’Administració pren consciència de la importància de
les teràpies i sovint assumeix les despeses de les teràpies d’àmbit privat. A més a
més, hem constatat que és molt important que els infants siguin escoltats no només
per els professionals sinó per tots els adults que participen en el seu desenvolupament
personal. Si un infant especifica que no vol tenir contacte amb la seva família
biològica, és una decisió que se li dona importància ja que l’infant es considera com un
subjecte de ple dret de ser escoltat. S’ha de tenir en compte que les visites amb l’àmbit
biològic no sempre són bones per l’infant, ja que en moltes ocasions causen malestars
i angoixes que poden repercutir en el dia a dia de l’infant i a la seva salut mental i
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emocional. Però això no vol dir que s’hagi de trencar la relació amb el seu àmbit
biològic, sinó valorar les situacions i aconseguir que l’infant tingui un contacte positiu i
reparador amb la seva família sense forçar res.
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12. Conclusions del procés del treball
La nostra idea inicial era realitzar un estudi sobre l’acolliment familiar com una mesura
de protecció a la infància però, des d’un enfocament més ampli. És a dir, volíem fer un
estudi sobre aquesta mesura a Catalunya i a França, tot fent una comparativa entre
ambdós territoris. El problema que va sorgir va ser que a França vam tenir les portes
una mica tancades, no hi havia molta informació a la xarxa sobre les lleis i els
processos que regeixen l’acolliment familiar i, a més a més, els serveis socials no
tenien gaire disponibilitat per poder concedir una entrevista. Per poder accedir a la
informació havíem de demanar per escrit una autorització al jutge d’infància, que podia
tardar molt de temps en concedir-la. Necessitàvem aquesta autorització ja que a
França tenim constància que l’acolliment familiar sempre es realitza judicialment. Per
aquestes diverses raons i amb el consentiment del nostre tutor, vam considerar que no
haguéssim pogut fer un estudi aprofundit sobre el procés, llavors, vam optar per fer-lo
només sobre el territori català, ja que ens permetia fer un estudi més complert i real
possible.
En relació al procés del treball podem dir que ha estat molt interessant poder tenir
contacte directe amb persones que estan implicades en aquest àmbit actualment.
Inicialment ja teníem consciència que era un tema delicat i que la nostra part pràctica
es reduïa a la realització d’entrevistes i participació en conferències i/o jornades sobre
l’acolliment, però teníem molt clar quins eren els objectius que preteníem. Volíem
focalitzar el nostre treball en l’infant, en com aquest es desenvolupa dins d’un àmbit
familiar que no és el seu biològic, en quin procés han de seguir aquests infants, el
protocols... Però hem vist que no es podia analitzar l’infant sense tenir en compte tot
els seu entorn en el qual s’inclouen institucions, famílies, professionals...
Com hem comentat en l’apartat dels objectius, la nostra finalitat principal ha estat
analitzar la situació de l’infant i la mesura de protecció relacionada amb les famílies
d’acollida, per aquest motiu no hem aprofundit en el tema de la família biològica
(pronòstic de les capacitats parentals, recuperació, diagnòstic de la situació,
tractaments...).
En relació a la part teòrica en un principi ha estat difícil recercar informació que no
només provingués del la Generalitat, concretament del Departament de Benestar
Social i Família. Però, cal dir que hem acabat trobant molts articles, i autors que
tractaven el tema. L’acolliment familiar va molt més enllà d’un simple íntegrament d’un
infant en una família sinó que, engloba molts aspectes tant psicològics, emocionals
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com institucionals, administratius, aspectes legislatius... La nostra visió s’ha anat
ampliant molt al llarg de la realització i la recerca d’informació.
En la descripció dels procés de l’acolliment, perquè fos més entenedor, hem separat el
procés o recorregut que fa l’infant i el que fa la família que vol acollir-lo. Hem cregut
oportú explicar tot el procés, dedicant-li tot un apartat, per donar a conèixer la seva
complexitat i dificultat. A més a més, hem realitzat un apartat de l’acolliment en dades
per poder fer-nos una idea més general de l’impacte i extensió que té aquesta mesura
a Catalunya, però no hem pogut obtenir dades sobre el retorn en la família biològica,
anys d’estada en la família d’acolliment, retorn del nen acollit a l’Administració... És a
dir, dades que ens hagués donat encara més informació important.
Un altre aspecte que s’ha de tenir molt clar en un acolliment familiar és la percepció
que tenen les famílies d’acollida vers l’infant. És a dir, han de tenir molt present que
l’acolliment no és una adopció i que l’objectiu no és formar una família sinó que, estar
disposats a donar ajuda a infants que estan passant per una situació molt complicada,
i han de mostrar habilitats per ajudar als infants a superar les dificultats i desenvoluparse a pesar dels problemes que hagin patit. Però, tot això amb la possibilitat del retorn
en l’àmbit familiar d’origen. És una situació molt delicada perquè pateixen les famílies
d’acollida pel fet d’haver agafat estima a l’infant i saben que possiblement hi haurà un
retorn, l’infant pel fet d’estar separat del seu nucli familiar i viure una situació
complicada, i la família biològica pel fet que el seu infant està sent educat per una altra
família. És una situació que ha d’estar tractada amb molta cura per tal que tots els
agents implicats se sentin involucrats en l’ajuda de l’infant.
Considerem que les administracions, les famílies, l’àmbit escolar... és a dir, tot els
àmbits relacionats amb l’infant s’haurien de fusionar molt més i treballar en
col·laboració constant pel benestar de l’infant. No pot ser que hi hagin rivalitats,
contrarietats en l’establiment dels criteris, poc seguiment, problemes per obtenir els
documents d’identitat o targetes sanitàries, poc traspàs d’informació sobre l’infant...
perquè al darrera hi ha molts perjudicats. Primer de tot s’ha de mirar per la salut
mental i física del nen/a, ja que és millor prevenir i actuar precoçment que no pas que
l’infant visqui amb incertesa i malestar emocional.
S’ha de tenir present que les famílies d’acollida (que no siguin UCAE) són persones
que han rebut una formació mínima, i que no poden actuar ni de psicòlegs, pedagogs,
terapeutes... Ells ho fan de la millor manera possible, però reclamen i demanen ajuda
per poder atendre aquests infants. Tal com ens va comentar una mare d’acollida, si
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ella fa un error amb el seu propi fill, és el seu fill, però si fa un error amb l’infant acollit,
els pares biològics poden recriminar-li. Les pròpies famílies d’acollida, a vegades,
també viuen amb una incertesa. Per aquesta raó han de ser considerades com a
col·laboradores del servei i han de poder tenir contacte amb les diferents institucions
quan ho necessiten.
Per poder analitzar millor la situació, les entrevistes han estat una font d’informació i de
riquesa per aquest treball. També cal destacar la bona rebuda que hem tingut per part
de tots els entrevistats que han estat molt cooperatius amb nosaltres.
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