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 RESUM 

 

L’acolliment familiar és una mesura de protecció d’infants i adolescents en situació de 

desemparament que vetlla pel desenvolupament integral del menor. Tot i això, segons 

dades de la Generalitat de Catalunya  (2018) el 47,3% dels nens i nenes en situació de 

desemparament es veuen obligades a anar a institucions i entitats.  

En aquest treball d’investigació es realitzen entrevistes a quatre famílies acollidores amb 

l’objectiu de conèixer les seves vivències personals i entendre millor com es podria 

incrementar el nombre de famílies acollidores. Addicionalment s’ha realitzat i difós un 

vídeo-documental amb l’objectiu de donar a conèixer la realitat de l’acolliment a la 

societat.   

Aquest treball demostra que encara hi ha un recorregut llarg per fer en aquest àmbit. No 

només com a professionals sinó com a comunitat i societat. És per aquest motiu, que 

és rellevant posar el focus, també, a les famílies d’acollida quan es parla de 

desemparament. 

PARAULES CLAU: Acolliment familiar, gestió d’emocions, consciència social, procés 

d’acolliment.  

ABSTRACT 

Foster care is a measure of protection for children and teenagers in situations of neglect 

situation that ensures the proper development of the child. However, according to data 

from the Generalitat of Catalonia (2018), 47,3% of children in neglect situation are forced 

to go to institutions and entities. 

In this research work, four foster families are interviewed in order to learn about their 

personal experiences and better understand how the number of foster families could be 

increased. In addition, a documentary has been produced and disseminated with the aim 

of publicizing the reality of foster care to society.  

This work shows that there is still a long way to go in this area. Not only as professionals 

but as a community and society.  It is for this reason that it is important to put the focus, 

also, on the foster families when speaking of foster care. 

KEY WORDS: Foster care, emotion management, social awareness, welcoming 

process 
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INTRODUCCIÓ 
 

En aquesta investigació ens endinsem a conèixer el concepte d’acolliment i més 

concretament l’acolliment en família aliena, és a dir, fora de la família biològica. Per fer-

ho, escoltem quatre experiències que ens donen pas a saber com viuen aquestes 

famílies el seu dia a dia. Observarem la realitat en la que es troba la infància amb 

desemparament i quina participació social hi ha en l’àmbit d’acolliment.  

És rellevant remarcar que aquesta recerca en cap cas té la intenció de generalitzar, 

simplement, és una aproximació a com viuen les famílies d’acollida el procés 

d’acolliment a partir de diferents entrevistes i experiències de vida. Coneixerem, doncs, 

què és el que ha motivat l’acolliment, quines preocupacions tenen, quins punts de vista 

hi ha envers a la societat en relació a aquest concepte, eines o consells per gestionar 

les emocions, entre d’altres. Per tant, truquem a la porta de quatre cases, quatre 

famílies, que ens obren, no sol les portes de casa seva, sinó que també aquell baül de 

record i experiències que ha anat creixent durant el pas dels anys.  

Com a fruit de tot això, surt aquest treball i, paral·lelament, es crea un vídeo-documental 

que recull aquestes paraules, idees i emocions per tal de donar a conèixer aquestes 

realitats tan significatives. D’aquesta manera, hi ha una feina a dues bandes:  

➢ Per una banda, és dona reconeixement i importància a aquestes experiències. 

➢ Per altra banda, es crear un eina que pot donar a conèixer aquestes realitats i 

aquesta alternativa; provocant un possible increment o interès.  

La meva mirada professional i la meva mirada personal s’entrellacen portats per la 

mateixa motivació, conèixer el procés d’acolliment. Des de la mirada professional, hi ha 

la preocupació o la necessitat d’entendre el motiu de la quantitat actual de participació 

de famílies d’acollida que hi ha. Com un alt nombre de menors que es veuen en situació 

de desemparament acaben acollits per institucions i entitats, tot i ser la primera opció 

resolutiva les famílies acollidores? Segons dades de la Generalitat de Catalunya, el 

passat Gener del 2018  es va encetar el mes amb un nombre de 7.531 infants i 

adolescent amb una situació de desemparament. D’aquests, 3.564 menors es veuen 

obligats i obligades a anar a institucions i entitats. Per aquest motiu, considero rellevant 

endinsar-nos a conèixer com viuen les famílies acollidores. Un recurs en que, pot ser, 

no s’està donant l’èmfasi o el reconeixement necessari com per a créixer aquesta 

participació. Per tant, es coneix a nivell social aquesta alternativa? Sí és així, què fa que 
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et decideixis a acollir o no? I finalment, quin és l’acompanyament professional que hi ha 

darrere de tot això?  

També hi ha el desig d’escoltar aquelles veus que en aquest procés, habitualment, no 

tenen tanta representació; els pares i mares acollidor/es. Donant així, una enfoc diferent 

i entén-ho, també, des d’una altra perspectiva.   

Des de la mirada personal, des de que conec aquest concepte, sempre ha hagut un 

interès a saber què passa en aquelles cases, com és viu, com és ser figura referent d’un 

menor acollir, etc. Inclús el plantejament de, en un futur, formar part d’aquest món. Un 

plantejament que s’ha vist alimentat durant el curs de la recerca. En algunes, ocasions, 

m’he vist reflectit en aquells desitjos que algunes famílies comentaven.  

Les investigacions són vives i per tant, les idees que tenia al principi s’han vist 

modificades al curs de la recerca. Cada passa que feia em feia replantejar tot el què 

estava realitzant. Aquest fet m’ha ajudat a contemplar com l’aprenentatge, el sentit crític 

i l’autojudici, en el millor terme de la paraula, juguen un paper principal. Per tant, el 

procés que s’ha anat seguint durant el treball de recerca de final de grau no ha estat 

recte, sinó que s’ha trobat flexible en tot moment. Reorganitzant i adaptant-se a la realitat 

i a les necessitats del moment.  

Per poder dur a terme aquest treball he llegit i he après de diferents llibres, articles, 

documentals i noticies. He escoltat diferents professionals de l’àmbit educatiu parlar 

sobre el concepte acolliment i el recorregut d’aquest. I sobretot, observant la Llei dels 

Drets i les Oportunitats en la Infància i l’adolescència (LDOIA). D’aquesta manera, 

entrellaçant aquestes fonts, s’ha anat construint el marc teòric. Fent un recorregut per la 

definició dels conceptes desemparament, situació en risc, acolliments i les tipologies 

d’aquest.  

Seguidament, s’ha realitzat entrevistes a quatre famílies d’acollida amb tipologies 

diferents: acolliment d’urgència i diagnòstic, acolliment de curta durada, acolliment de 

llarga durada i acolliment permanent. A partir d’aquestes, s’han analitzat els resultats. 

Obtenint així unes conclusions en base a relació a tot el que s’ha treballat.  

Paral·lelament, a tota aquesta tasca, s’ha dut a terme el vídeo-documental, amb una 

intenció informativa i conscienciadora i tenint sempre en compte els aspectes ètics de la 

recerca.  

Aquesta recerca és doncs una mirada de l’acolliment a partir de quatre famílies 

acollidores amb les quals podrem analitzar i veure com viuen el procés d’acollida, quina 
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relació tenen amb l’entorn, quines dificultats s’hi ha trobat o com es pot arribar a 

gestionar les emocions en una experiència com aquesta.  
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GLOSSARI 
 

En aquest Glossari trobem diferents definicions de conceptes claus per la recerca, 

aquestes definicions són extretes de la Generalitat de Catalunya. 

Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA): Servei format per 

professionals de la psicologia, l’educació social i la pedagogia. Ells i elles reben els 

casos en situació de desemparament o en risc i realitzen un diagnòstic i proposen les 

mesures més adequades per l’infant o adolescent. Són els responsables de coordinar 

els altres equips i serveis del territori que intervinguin en l’àmbit de la infància en 

desemparament.  

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA): Organisme que 

promou el benestar de la infància i l’adolescència en alt risc. Exerceix la protecció i tutela 

dels infants i adolescents desemparats. Les seves funcions són planificar les polítiques 

d’infància, promoure i protegir els drets dels infants, etc. 

Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA): Servei que potencia una política 

global d’adopcions i d’acolliment, agilita els processos d’aquests, valora la idoneïtat de 

les persones que volen adoptar o acollir i tramita adopcions internacionals.  

Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (ICIF): Entitats sense ànim de 

lucre que estudien, valoren i preparen a les famílies que han sol·licitat acolliment. També 

realitzen l’acoblament, el seguiment i la formació d’aquests processos.  

Serveis Socials (SS): Institució amb l’objectiu d’atendre les necessitats socials, 

prevenir problemàtiques socials i oferir informació, orientació, assessorament, detecció, 

prevenció i tractament social i educatiu.  

Eina de cribatge: Instrument que utilitza la DGAIA i els SSB per discriminar inicialment 

les situacions de risc i desemparament dels infants i adolescents i ajudar a determinar 

el nivell d’intervenció adient. 

Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE): Institucions per a la guarda i 

educació de menors, donant resposta a situacions i necessitats educatives alternatives 

a la seva família d’origen.  

Centres Residencials d’Educació Intensiva (CREI): Residencies d’acolliment que 

atenen a joves entre 12 i 18 anys que tenen unes necessitats educatives específics i 

que presenten alteracions conductuals.    
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1. PREGUNTA DE RECERCA I OBJECTIUS 
 

1.1 PREGUNTA DE RECERCA 
 

La pregunta de recerca a investigar en aquest treball és: Com viuen quatre famílies 

d’acollida el procés de l’acolliment? A través d’experiències de vida. 

El treball anirà dirigit cap a l’escolta activa a quatre famílies d’acollida de tipologies 

diferents (d’urgència, de curta durada, de llarga durada i permanent) amb les quals 

podrem endinsar-nos i intentar comprendre la realitat que viuen. Ressaltar el fet que són 

experiències de vida, és a dir, que li donem importància a aquestes vivències i a partir 

d’aquí analitzem com viuen aquestes famílies el procés d’acollir.  

Ens endinsarem en temes com els primer dies de l’acolliment, els nervis, aquelles 

situacions que semblaven insostenibles, l’acomiadament, entre d’altres.  

Per tant, sabent, que estem tractant temes força delicats i que poden remoure a la 

persona que està sent entrevistada; l’empatia, la sinceritat i els tempos de cada persona 

seran claus en aquesta recerca.  

Aquesta pregunta de recerca és significativa ja que dona una mirada a l’acolliment que 

mai s’ha donat fins ara. No sols girem la mirada i posem el focus sobre els pares i mares 

acollidores en comptes dels menors; sinó que parlem de quatre famílies en concret amb 

experiències i contextos totalment diversos. És per aquest motiu que també veiem 

necessari remarcar, des d’un principi, que en cap cas es generalitza ni es dona un veritat 

absoluta. Aquesta investigació es concreta a aquestes quatre famílies i el context de 

cada una d’aquestes.  
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1.2 OBJECTIUS 
 

Pel que fa als objectius d’aquesta recerca, hi ha dos línies a treballar: conèixer algunes 

experiències de vida de quatre famílies d’acollida i donar-les a conèixer. Per tant, com 

a objectius generals trobem:  

➢ Conèixer com viuen el procés d’acollida quatre famílies acollidores a partir 

d’entrevistes 

➢ Realitzar un vídeo-documental on les famílies d’acollida puguin expressar i donar 

a conèixer la seva realitat 

 

Dins d’aquests dos objectius generals hi ha diferents d’específics. Pel que fa als 

objectius específics del procés d’acollida: 

➢ Contrastar els diferents punts de vista de les persones entrevistades sobre el 

procés d’acollida 

➢ Comparar la informació obtinguda en les entrevistes amb la del marc teòric 

➢ Observar quina relació tenen aquestes famílies amb el seu entorn  

➢ Parlar i recollir experiències emocionals sobre el procés d’acollida i veure com 

es gestionen  

 

I pel que fa als objectius específics del vídeo-documental:  

➢ Donar a conèixer el concepte d’acolliment i les experiències de les persones 

entrevistades 

➢ Sensibilitzar a la població per tal de potenciar la participació de famílies 

acollidores 

➢ Documentar aquestes vivències que poden viure les famílies d’acollida i les eines 

o tècniques que han anat treballant durant els anys aquestes famílies 

entrevistades 
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2. MARC TEÒRIC 
 

Davant una temàtica tan complexa i profunda com és l’acolliment familiar ens trobem en 

diferents conceptes que hem de tenir presents per poder entendre tot l’engranatge. Ens 

endinsem, doncs, en entendre què és la infància en risc i el desemparament, d’on ve el 

concepte d’acolliment familiar, quins tipus hi ha i quina és la situació actual d’aquesta 

realitat. Per tal de dur a terme aquest treball de recerca, el primer pas és descobrir i 

amarar-se de conceptes que posteriorment facilitaran la feina i resultaran útils per poder 

indagar en més profunditat.  

 

2.1 DESEMPARAMENT 
 

Per poder entendre, en tota la seva essència, l’acolliment familiar és important veure els 

fets que provoquen la necessitat d’aquesta situació. Què ha portat a aquest infant o jove 

a la necessitat d’un acolliment familiar? En quina situació o context ens trobem?   Hem 

de conèixer, doncs, el concepte de desemparament. Què és realment el 

desemparament? Quina és la línia que diferencia entre situació en risc i 

desemparament?  

Segons la Llei 14/2010 – LDOIA en el Capítol III. Protecció dels infants i adolescents 

desemparats a l’Article 105 sobre el concepte, defineix com a desemparament aquells 

infants i/o adolescents que es troben en una situació que provoca unes mancances en 

els elements bàsics pel desenvolupament integral de la personalitat. Uns elements 

bàsics que esmenta la LDOIA a l’article 6, cito textualment: 

“La criança i la formació dels infants i els adolescents ha de garantir-ne el 

desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social, d’una manera lliure, 

integral i harmònica, i ha de potenciar en tot moment llurs capacitats educatives 

i d’aprenentatge, i procurarlos el benestar físic, psicològic i social.” 

 

Un dels punts claus que diferencia el desemparament d’un situació de risc, és la 

separació de l’infant o adolescent de la seva família biològica segons el seu benestar i 

seguretat.  En les situacions de risc infantil trobem programes per a la preservació de la 

unitat familiar amb intervenció per modificar aquesta situació. En canvi, pel que fa al 

desemparament, la separació és essencial per poder realitzar una feina educativa i una 
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reunificació adequada. Però, quins són els indicadors o ítems per declarar una situació 

com a desemparament i per tant, realitzar una retirada del menor del nucli familiar? 

El desemparament, segons la llei LDOIA en el Capítol III. Protecció dels infants i els 

adolescents desemparats, en l’article 105. Concepte, es pot detectar per diferents 

indicadors:  

➢ L’abandonament 

➢ Els maltractaments físics o psíquics, els abusos sexuals, l’explotació 

➢ El maltractament prenatal, manca de cura del propi cos, ingestió de drogues o 

substàncies psicotròpiques. 

➢ L’exercici inadequat de les funcions de guarda que comporti un perill greu per al 

menor. 

➢ El trastorn psíquic o la drogodependència que repercuteixi greument en el 

desenvolupament de l’infant o l’adolescent. 

➢ La desatenció física, psíquica o emocional greu. 

➢ La violència masclista o l’existència de circumstàncies en l’entorn sociofamiliar 

que perjudiquen greument el seu desenvolupament natural. 

➢ El subministrament al menor de drogues o qualsevol substància tòxica. 

➢ La inducció a la delinqüència, la prostitució, explotació econòmica i/o la 

mendicitat. 

➢ L’actitud de falta de col·laboració en investigació o comprovació quan aquest 

comportament posi en perill la seguretat de l’infant o adolescent i la falta de 

participació en les mesures adoptades en situació de risc, fet que agreuja o 

provoca la cronificació de la situació. 

➢ Les situacions de risc que per la seva evolució, constància o, inclús, agreujament 

determinin la privació a l’infant o l’adolescent dels elements bàsics per al 

desenvolupament integral de la personalitat. 

➢ Qualsevol altra situació de negligència que atempti contra la integritat física i/o 

psíquica de la menor. 

Quan ja s’ha detectat i s’ha classificat com a desemparament a partir de l’eina de 

cribatge, feina que habitualment realitzen els EAIA, DGAIA és la responsable de declarà 

la situació com a desemparament si ho veu adient. És l’organisme que notificarà a les 

parts afectades i al Ministeri Fiscal. En aquesta etapa, doncs, se’ls explica detalladament 

en quina situació es troben i es presenten els informes que es considerin adients. 

Paral·lelament, per a la resolució del procediment, els equips tècnics de l’EAIA realitzen 

un informe preceptiu on escolten i avaluant els diferents participants. Aquests, 
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habitualment, també parteixen d’un informe anterior que ha realitzat els SSB on costa 

tot el seu seguiment i detalla els passos que han realitzat conjuntament amb altres 

serveis com pot ser l’escola, l’àmbit sanitari, centres oberts, etc.  

Després d’analitzar el context, l’EAIA realitza un informe proposta en el qual, 

habitualment, cada membre de la família té un paper. El procediment ha d’acabar en 

una temporalitat màxima d’un any i pot acabar de tres maneres:  

➢ Es té clar que aquest infant o adolescent està desemparat i per tant, han de 

retirar-lo del nucli familiar. 

➢ Arxivament de l’expedient per una bona resolució.  

➢ L’expedient es deriva als Serveis Socials ja que es troben en situació de risc i no 

de desemparament.  

Quan ens trobem amb un desemparament oficial i l’infant o adolescent s’ha de retirar 

del nucli familiar, hi ha diferents opcions per tal d’atendre a les necessitats d’aquests.  

La primera opció és família extensa i família aliena. Des d’un principi s’intenta evitar la 

institucionalització de l’infant. Aquest fet ve degut a que en tot moment és té en compte 

la llei LDOIA i la Llei 1/1996 que remarca que la resposta a aquesta problemàtica s’ha 

de donar en un àmbit familiar. L’article 21 esmenta la necessitat que l’infant ha de viure 

una experiència familiar.  

La família extensa, segons el llibre Famílies Cangur  cita a Hegar i Scannapieco (1999), 

és un acolliment que permet la preservació de la família, permet que els nens i les nenes 

visquin amb persones que ja coneixen i fomentar les relacions familiars. En aquest 

mateix llibre trobem una cita de Child Welfare League of America (1994) que esmenta 

que la gran diferència que hi ha entre família extensa i família aliena és que el primer 

enforteix relacions que suposadament ja existeixen i ,en canvi en el segon cas són 

vincles que han de partir de cero.  
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Si no és possible, depenen del cas, podran anar a un CRAE, CREI, Centres d’acollida, 

etc. En la nostra recerca, doncs, ens centrarem en la primera opció, concretament en la 

família aliena.  

 

Taula 1- Procés de desemparament, on es pot veure  el circuit que realitzen els serveis fins arribar a una situació de 
desemparament i les possibles vies que hi ha davant aquest.  



  

11 
 

2.2 L’ACOLLIMENT FAMILIAR 

 
Dins d’aquest bloc, presentem el concepte d’acolliment familiar. Podrem veure quina és 

la definició que se li atorga, quines tipologies hi ha i el seu procés. Durant aquest 

recorregut de descobriment, coneixerem diferents autores i autors destacables en 

aquest àmbit, citarem lleis que marquen aquesta situació i podrem veure alguns dels 

serveis que hi participen. 

 

2.2.1 DEFINICIÓ  
 

En aquest apartat, ja ens centrem i ens encaminem més en el tema principal del treball. 

Què s’entén com a acolliment familiar? Aquest concepte s’ha anat desenvolupant i ha 

anat agafant forma al llarg dels anys. Aquesta definició s’ha modificat segons la realitat 

i les necessitats que es plantejaven en cada moment. La realitat és canviant i per tant el 

concepte d’acolliment familiar també.  

Actualment, La Generalitat de Catalunya, i més concretament el Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies, defineix l’acolliment familiar de la següent manera:  

 “L’acolliment familiar és un gest altruista i desinteressat que proporciona un 

entorn d’estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant que ho 

necessita durant un temps determinat. És una mesura temporal per oferir als 

infants el millor entorn possible per créixer fins que la seva família resolgui els 

problemes que li impedeixen ocupar-se’n.” (Generalitat de Catalunya, 2013)   

Una altra definició que podem trobar de l’acolliment familiar és en el llibre “L’acolliment 

familiar professionalitzat d’infants i adolescents en unitats convencionals d’acció 

educativa”: 

“L’acolliment familiar es defineix 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 que faci possible el seu desenvolupament integral 

com a persona.” (Casellas i Serras, 2010) 

Per tant, podem entendre l’acolliment familiar com una alternativa notable a les 

institucions com poden ser CRAE, Centres d’acollida, CREI, etc.  
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2.2.2 MODALITATS D’ACOLLIMENT FAMILIAR  
 

L’acolliment familiar té diferents modalitats. Segons la Llei de drets i les oportunitats en 

la infància i l’adolescència (14/2010) aquestes són les següents:  

➢ Acolliment familiar simple: el que s’ha d’acordar quan es prevegi que el 

desemparament serà transitori:  

Acolliment d’urgència i diagnòstic 

Acolliment de curta durada 

Acolliment de llarga durada 

➢ Acolliment familiar permanent: s’ha d’acordar quan es prevegi que aquest serà 

definitiu i no es consideren més favorable a l’interès de l’infant o l’adolescent 

l’aplicació de l’acolliment preadoptiu.  

La Generalitat de Catalunya, en la pròpia pàgina web, afirma i identifica sis tipus 

d’acolliments familiars, basant-se amb la Llei que hem esmentat anteriorment. L’elecció 

del tipus d’acolliment a aplicar sempre dependrà de les necessitats dels 

infants/adolescents i del context en el qual es troben.  

➢ Acolliment d’urgència i diagnòstic: Aquest acolliment consisteix en que l’infant 

pugui viure en una família mentre es realitza l’estudi familiar i les circumstàncies 

que han portat a l’infant a viure aquesta situació. La durada d’aquest acolliment 

varia en funció de com es du a terme l’estudi del cas, per tant durarà el temps 

que sigui necessari per analitzar el cas adequadament. Aquest acolliment només 

es pot dur a terme amb infants menors de sis anys.  

➢ Acolliment de curta durada: Aquest acolliment es defineix per la seva 

temporalitat la qual es marca per un màxim de dos anys. És a dir, des d’un 

principi es preveu que l’infant retorni al seu nucli familiar en menys de dos anys.  

➢ Acolliment de llarga durada: Aquest acolliment també es caracteritza per la 

temporalitat. Però, en aquest cas,  es preveu que l’acolliment sigui superior a dos 

anys.  

➢ Acolliment de caps de setmana i vacances: Aquest acolliment atén a infants 

majors de nou anys que són residents en centres educatius com pot ser un 

CRAE. Aquesta tipologia de famílies s’anomenen famílies col·laboradores que 

acullen a l’infant durant els dies festius, ja siguin caps de setmana o vacances 

escolars. 

➢ Acolliment en unitats convivencials d’acció educativa: Atenen a infants i 

adolescents tutelats, amb necessitats educatives especials, trastorns de 

conducta, grups de germans, etc. En aquest cas, algú dels membres de la família 
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acollidora ha de tenir una titulació específica, formació i experiència. D’aquesta 

manera garantir l’atenció a les necessitats d’aquest infants i adolescents.   

➢ Acolliment permanent: Aquest planteja el desemparament definitiu i pot 

considerar l’aplicació de l’acolliment preadoptiu. És a dir, s’estudia el cas per 

poder categoritzar aquell acolliment com a preadopció. Entenent-ho com el pas 

previ per a l’adopció. Quan es du a terme l’acolliment preadoptiu, s’han de 

suspendre les visites i les relacions amb la família biològica, amb l’objectiu d’una 

millor integració en la família acollidora. Per tant, es constitueix per resolució 

judicial i s’atorguen els mateixos efectes que la filiació per naturalesa.  

Al llibre Famílies Cangur (2003), per exemple, ens parlen dels mateixos conceptes 

utilitzant nomenclatures alternatives. A més, l’organització d’aquestes es parteix segons 

la finalitat, les característiques de l’infant i la tipologia de la família acollidora. Segons 

diferents autores com Pere Amorós, Jesús Palacios, Alicia Mesas, Núria Fuentes, entre 

d’altres hi ha aquesta diferenciació d’acolliments:  

1. Segons la finalitat: 

➢ Acolliment d’urgència – diagnòstic 

➢ Acolliment simple 

➢ Acolliment permanent o de llarga durada 

➢ Acolliment preadoptiu 

2. Segons les característiques de l’infant: 

➢ Acolliment ordinari 

➢ Acolliment especialitzat 

3. Segons la tipologia de la família acollidora:   

➢ Acolliment en família aliena (fora del marc de la família biològica) 

➢ Acolliment en família extensa (dins del marc de la família biològica) 

Per tant, podem veure com hi ha diferents autores i diferents entitats i institucions que 

ens presenten les tipologies d’acolliment familiar; en la qual potser hi ha alguna 

diferencia, però que acaben classificant-ho de la mateixa manera. En aquest treball es 

tindrà en compte i es partirà en la classificació que marca la Llei 14/2010 dels drets i les 

oportunitats en la infància i l’adolescència.  Amb aquesta base començarem a indagar i 

analitzar els diferents processos d’acolliment.  
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2.2.3 EL PROCÉS D’ACOLLIDA 
 

Primerament, com bé remarca la Generalitat de Catalunya en la seva pàgina web en 

l’apartat de “Qui pot acollir un infant?” i “Què cal fer per ser família acollidora?”; per poder 

acollir a un infant o adolescent s’ha de complir un seguit de requisits. Si aquests no es 

compleixen no es pot dur a terme cap tipus de procés d’acollida. Legalment, tenen la 

capacitat d’acollir aquelles persones que estan en ple exercici dels drets civils. A més, 

han de ser majors de 25 anys i han de tenir 14 anys, com a mínim, més que la persona 

que es acollida.  

Les persones que volen ser famílies acollidores han de tenir o complir: 

➢ Situació afectiva equilibrada 

➢ Actitud educativa flexible 

➢ Disposar de temps per poder atendre a l’infant o adolescent 

➢ Entorn familiar socialitzador 

➢ Actitud col·laboradora amb les i els professionals 

➢ Totes les membres de la família han d’estar d’acord en realitzar-lo  

Per tant, des d’un principi es té en compte diferents factors que són significatius per tal 

d’atendre adequadament a aquest infants i adolescents.  

El primer pas per poder ser una família d’acollida és omplir la sol·licitud d’acolliment. 

Aquest es pot trobar en la pàgina web de la Generalitat de Catalunya. En aquest 

document s’ha d’adjuntar el certificat d’antecedents penals, el certificat negatiu del 

Registre central de delinqüents sexuals i l’informe mèdic de salut física i psíquica. En el 

cas de presentar sol·licitud per a l’acolliment especialitzat o en unitats convivencials 

d’acció educativa, també cal presentar la titulació acadèmica en relació amb la infància, 

l’acreditació de l’experiència d’aquesta i el CV.  

Posteriorment, ens trobem nous requisits que s’han de tenir en compte com la residencia 

a Catalunya, tenir mitjans de vida suficients i una habitatge amb les condicions 

adequades, tenir motivació i voluntat d’acollir, acceptació del menor i la seva història, no 

patir cap malaltia física i psíquica que impossibiliti l’atenció a l’infant o adolescent...  

Després de presentar la sol·licitud d’acolliment familiar a l’ICAA, OASF o qualsevol dels 

llocs que marca l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de les administracions públiques i del 

procediment administratiu; el o la sol·licitant es troba a l’espera de rebre la resposta de 

l’Administració. En aquest pas, les i els professionals estudien detalladament la 
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sol·licitud. Amb els requisits legals marcats a mà i valorant la situació del cas, les 

necessitats, les carències familiars, els punts forts, les coses a millorar, etc.  

En el cas que la sol·licitud fos acceptada, segons la Generalitat de Catalunya (2013), el 

procés d’estudi d’acolliment continua. Aquest cop es realitza un estudi i valoració que 

inclou un mínim de tres entrevistes individuals, les quals poden ser augmentades segons 

la necessitat de la situació.  Dins d’aquestes entrevistes, les quals una es du a terme al 

domicili, diferents tècnics de les Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (ICIF) 

avaluen i analitzen la família que vol ser acollidora. Aquests processos són essencials 

per realitzar un bon acolliment familiar.  Paral·lelament, les famílies que volen ser 

acollidores han d’assistir a unes sessions formatives amb contingut teòric i pràctic. 

Finalment, s’obté un informe psicosocial sobre la unitat familiar.  

Si l’informe psicosocial és positiu, es consideren una família apta per ser acollidora i per 

tant comencen a tenir constància de la situació de l’infant i de les seves necessitats. 

Aquest aspecte és totalment rellevant, ja que és quan la família comença a desconstruir 

aquella idea d’infant o adolescent previ a la realitat i ara contemplen la realitat en la que 

es troben. La família d’acollida ha de prendre una decisió. En cas que la decisió sigui 

positiva, aquests assumeixen que hi haurà un seguiment professional al llarg del procés 

dirigit per ICIF. Tot i això, cal remarcar que el tutor legal de l’infant o adolescent és 

DGAIA. La família acollidora té la guarda d’aquest menor i per tant ha de vetllar pels 

seus drets i deures. Però, en cap moment, la família d’origen ha perdut la seva pàtria 

potestat. Per tant, segons l’article 125 de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància 

i l’adolescència, les famílies acollidores tenen la obligació de vetllar per aquesta 

persona, alimentar-la, educar-la i procurar-li una formació integral, sota la supervisió de 

l’entitat competent. 

Cada acolliment i cas és diferent, però tot i això, habitualment hi ha el període 

d’acoblament. Aquest procés, però, no es produeix en l’acolliment d’urgència-

diagnòstic, ja que es inviable per la falta de temps. Aquest període consisteix en establir 

un primer contacte amb la família i l’infant o adolescent. Habitualment, una setmana 

abans a l’inici de l’acolliment es dedicada a la coneixença, on les dues parts es preparen 

i es situen en context.  Recordem que aquests processos estan acompanyats per 

professionals que atenen i vetllen pel creixement d’aquestes relacions.  

Seguidament, després del període d’acoblament, la família acollidora ha de seguir un 

seguit de normes legals on han de signar un document on remarquen i accepten les 

condicions que suposa ser una família acollidora. És a dir, vetllar per les trobades de la 

menor amb la seva família d’origen i els possibles canvis que es poden trobar causats 
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per l’administració. En aquest moment, les famílies acollidores reben una prestació 

econòmica1, per l’acolliment de l’infant, amb aquests diners s’atén a les despeses que 

pot suposar atendre a les necessitats de l’infant o adolescent. Aquesta prestació varia 

segons l’edat de l’infant o adolescent, la tipologia d’acolliment, les necessitats que té el 

menor, etc.   

A partir d’aquí, comença el procés d’adaptació, l’infant o adolescent ja resideix amb la 

família acollidora i per tal de vetllar per una bona adaptació els i les professionals 

realitzen un seguit de seguiments. Aquests, en un principi són molt més rutinaris fins els 

tres primers mesos. I posteriorment, si tot va bé, comencen a ser menys habituals. 

Durant aquests seguiments el que avaluen sobretot és com l’infant o adolescent 

s’adapta en l’àmbit familiar i en el seu entorn actual. És un procés que es troba viu durant 

tot l’acolliment familiar, és a dir, no es deixa de realitzar un seguiment en cap moment. 

Tot i que aquest seguiment es canviant segons la realitat i les necessitats tan de la 

família com de l’infant o adolescent.  

Finalment, hi ha la finalització de l’acolliment. Aquesta, segons la Llei dels drets i les 

oportunitats en la infància i l’adolescència en l’article 124, pot ser degut a diversos 

motius, cito textualment: 

➢ Adopció. 

➢ Assoliment de la majoria d’edat, emancipació o habilitació d’edat. 

➢ Resolució judicial civil sòlida. 

➢ Constitució de la tutela. 

➢ Acord de l’òrgan competent que declara que han desaparegut les circumstàncies 

que havien donat lloc a l’adopció de la mesura. 

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

El retorn familiar quasi sempre està present. Des de l’inici, l’acolliment familiar està 

pensat amb l’objectiu de fer possible un retorn en el nucli familiar, per aquest motiu 

és important anar-ho treballant durant tot el procés. Aquesta preparació obté el nom 

de període de desacoblament. Consisteix en realitzar tot un treball per fer possible 

el retorn. Amb aquest objectiu el treball es realitza a tres bandes: l’infant o adolescent 

en qüestió, la família d’origen i la família acollidora. En cada cas, aquest període es 

personalitzat atenent la complexitat del context en el que es troben.    

                                                             
1 Vegeu annex 1 per més informació. El departament de treball, afers socials i famílies tracten sobre les 
disposicions segons l’article 22 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic.   
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Taula 2 – Procés d'acolliment, on s'explica les diferents fases que hi ha i els procediments que es realitzen. 
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2.3 DADES SIGNIFICATIVES  
Ara que ja coneixem amb exactitud què és el desemparament i l’acolliment familiar, 

anem a veure quina relació tenen aquests dos conceptes. És a dir, actualment, en quina 

situació ens trobem, quants infants i adolescents hi ha desemparats, d’aquests quants 

acollits en famílies, etc. Aquest apartat es basarà en observar algunes dades dels 

darrers anys a Catalunya. Tot i això, considerem que cada infant, adolescent i situació 

és única;  per tant, en cap moment intentem que sigui un anàlisi generalitzador. Per 

aquest motiu d’avançat deixem clar que les estadístiques són una altra font d’informació 

útils per veure la realitat des d’una perspectiva quantitativa; però que no serà la única 

amb la que ens centrarem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3 - Gràfica sobre els infants i adolescents amb mesura protectora segons tipus 
d'acolliment a darrer dia de mes. Extret de la Generalitat de Catalunya.  Gener del 
2018. 
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Segons la graella de dades de la Generalitat de Catalunya, com podem veure, el passat 

Gener del 2018  es va encetar el mes amb un nombre de 7.531 infants i adolescent amb 

una situació de desemparament. Davant aquest nombre, sols uns 3.769 són acollits per 

famílies. D’aquestes, el 24,5% són alienes, la qual cosa significa que no tenen un vincle 

biològic familiar amb l’infant o jove.  Podem veure com el nombre d’infants i adolescents 

es redueix quan parlem d’acolliments en família aliena. Per aquest motiu, és rellevant 

donar visió a aquesta minoria i conèixer amb exactitud com viuen. Tenen recursos 

suficients? Pot ser, l’estructura, l’organització, els recursos i l’acompanyament 

professional que reben aquestes famílies és l’explicació d’aquesta baixa participació. O 

pot ser, el motiu va més lligat en la consciència social davant aquesta problemàtica.  

La realitat en la que ens trobem és que la meitat d’infants i adolescents que estan en 

situació de desemparament, més concretament 3.564 menors, es veuen obligats i 

obligades a anar a centres d’acollida, centres residencials d’acció educativa, cases 

d’infants, pisos assistits, entre d’altres. D’aquesta manera, deixant en dubte el dret dels 

menors a tenir i/o conviure amb una família. Una realitat que contrasta amb els quaderns 

que va editar el Parlament de Catalunya, impulsats al juliol del 2009,  sobre els drets 

dels infants; on es dirigeixen clarament als infants dient, cito textualment:  

“Tots els nens i nenes teniu dret a ser estimats. Per això tens dret a una família. 

De famílies n’hi ha moltes i el més important és que la gent que la forma t’estimi.” 

Una idea que ve recollida pel 6è principi de la declaració dels drets dels infants. On tan 

mateix, remarquen que si els pares i mares no se’n poden fer càrrec dels menors, la 

societat i les autoritats publiques tenen el deure de vetllar per les seves cures i 

necessitats. Uns serveis públics que cada cop tenen més demanda, en l’article del 

CEESC, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, al setembre 2018, es 

veu reflectida aquesta realitat. Presenten aquesta preocupació sobre la situació actual 

dels CRAE. No sols qüestionen si les actuacions que estan fent les institucions amb els 

Menors Estrangers No Acompanyats (MENA)  són les adequades, sinó que parteix ja 

de la idea “CRAE saturats”. Una idea que porta tot un rere fons. Les i els professionals 

amb la gran possibilitat de ser desbordades davant tanta tasca a fer, comportant la 

possible falta d’atenció als infants i adolescents de la manera adequada, plena i 

personalitzada. En aquest punt ens trobem amb la qüestió, és realment una opció 

factible els centres quan aquests mateixos es classifiquen com saturats? Ens trobem 

amb una societat que facilita i vetlla per una bona resolució davant el desemparament? 

Per aquest motiu, el treball va dirigit cap a les famílies d’acollida, aquestes que atenent 

a un alt nombre d’infants però que tot i així deixen enrere molts altres. Quin treball es 
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realitza en aquestes cases? Ens preguntem que donen les famílies d’acollida que no 

poden oferir les institucions. Per què professionals de l’àmbit remarquen la necessitat 

del creixement d’aquestes. I com viuen les famílies el procés de l’acolliment, en quin 

sentit pot millorar i repercutir, per tant, en el creixement i participació d’aquestes.  

La mateixa Generalitat de Catalunya, l’any 2016, en el diari ara.cat (2016) afirmava que 

s’havien marcat com objectiu prioritari augmentar el nombre de famílies acollidores i així 

garantir el drets dels infants de viure en família, centrant-se sobretot en infants de 0 a 6 

anys. Però aquest objectiu s’ha assolit?  

Segons ICAA, com podem veure en aquesta graella, l’acolliment en família aliena ha 

disminuït des del 2015 i encara ara es veu en aquesta situació. Ens preguntem, doncs, 

a què es degut tot això. Pot ser, ve disminuït per la repercussió que les preadopcions 

augmenten, o pot ser aquet fet no té res a veure. També hi ha la possibilitat que realment 

no és conegui aquesta realitat, la falta de informació i coneixement pot ser un punt clau 

per l’estat actual de l’acolliment.    

Totes aquestes estadístiques i xifres des d’algunes figures professionals asseguren que 

és escàs i que hauria d’augmentar. Una d’aquestes professionals és la directora de 

l’ICAA, Agnès Russiñol i Amat. El passat 11 de desembre del 2018, la directora va 

remarcar, a un acte de presentació de la nova campanya d’acolliment familiar a Girona, 

que cal treballar per fomentar la cultura de l’acolliment familiar a Catalunya.  

Arribat a aquest punt, el projecte comença a tenir més força. Passem doncs, a conèixer 

com viuen algunes famílies d’acollida aquest procés. Ens endinsem en vides de 

persones que han apostat per crear una família lluny de la estructura biològica. Quines 

són les experiències d’aquestes? Coneixerem el seu dia a dia per tal d’entendre com 

viuen el procés d’acollida. També, intentem investigar quin es el motiu que hi hagui poca 

participació. Pot ser per la falta de consciència social o per la desconeixença del 

Taula 4 - Gràfic d'acolliments i adopcions del 2013 fins al 2017. Extret de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (2017). 
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concepte? I per últim, construïm conjuntament un vídeo-documental  per tal de donar a 

conèixer aquesta realitat i opció.  
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3 MARC PRÀCTIC 
 

En aquest bloc podrem veurem quina metodologia s’ha utilitzat en aquest projecte, com 

ha estat el procés i quins enfocs ha agafat. Tan mateix, també parlarem de les eines 

utilitzades i dels aspectes ètics a tenir en compte. És doncs, una mirada a aquella 

recollida de dades.  

3.1 METODOLOGIA   
 

La recerca que es realitza parteix d’una qüestió que requereix d’una investigació 

qualitativa per rebre la resposta. D’aquesta manera, remarcar que en cap cas l’objectiu 

és generalitzar les vivències d’acolliment familiar, sinó comprendre i visibilitzar quatre 

d’aquestes. Entenent la complexitat de les realitats i les situacions que cadascú pot viure 

o viu.  

Per tant, ens recolzem en el paradigma interpretatiu a partir d’un estudi basat en 

entrevistes. Treballem, doncs, per una elaboració d’una descripció ideològica amb 

profunditat. Així, podem entendre la realitat com a diversa i dinàmica.  Endinsant-nos en 

el dia a dia de quatre famílies acollidores, intentar entendre com viuen, quines 

problemàtiques sorgeixen, com és l’acompanyament professionals, els vincles... Tot un 

engranatge difícil d’entendre en dades.  

 

3.1.1 EINES DE RECOLLIDA DE DADES  

 

Per poder dur a terme la part pràctica del treball, havíem d’observar i valorar quina seria 

l’eina més útil per poder aconseguir la informació desitjada. Com partim amb la pregunta 

de recerca de “Com viuen les famílies acollidores el procés d’acollida” directament 

descartàvem les eines que ens donessin una mirada quantitativa. L’objectiu, doncs, és 

aprofundir i conèixer la realitat que viuen aquestes persones, tenint en compte la 

metodologia qualitativa. Per aquest motiu l’eina amb la qual treballem és l’entrevista. Per 

tant, aquesta eina ens facilitarà l’enteniment de múltiples realitats, veien que no hi ha sol 

una. Observant la complexitat de cada cas i de cada història.  

Segons l’abast de la informació buscada i desitjada, l’entrevista és de tipus 

semiestructurada2. Per tant, les preguntes que es realitzen son obertes, obtenint així un 

marge de mobilitat i de canvi segons la situació en la que ens trobem. D’aquesta forma, 

                                                             
2 Informació obtinguda amb la Font dels apunts de l’assignatura Mètodes d’Investigació partida 

per la professora Nuria Simó.  
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també, la persona entrevistada té més llibertat a expressar i explicar aquells aspectes 

que consideri més rellevants. Cal remarcar que s’ha plantejat un guió previ en el qual 

planifiquem els àmbits sobre els quals volem tractar. Per tant, veiem l’entrevista 

semiestructurada com l’eina més eficaç per poder realitzar un projecte d’aquest tipus. 

És per aquest motiu que es realitza una investigació qualitativa en base a entrevistes 

semiestructurades. 

Per realitzar les entrevistes s’ha dividit en quatre ítems principals els quals es poden 

visualitzar a la taula 5. Uns blocs que fan referencia i cura a aquella informació que es 

vol obtenir.  

En el bloc de la història, podrem veure els motius pels quals han acollit, què els hi ha 

motivat a dur a terme aquesta tasca, l’experiència en aquest àmbit, etc. D’aquesta 

manera comencem a situar-nos i veure les primeres vivències del procés.  

Pel que fa al bloc del procés, l’objectiu és entendre com ha estat tot aquest camí de 

l’acolliment, tenint en compte el factors externs, els i les professionals acompanyants, 

una valoració del recorregut en les fases, possibles millores... D’aquesta manera ens 

endinsem en les experiències i en com han viscut l’acolliment. Quines fases han estat 

més costoses i per què.  

També trobem l’apartat de consciència social, aquesta neix del procés que s’ha viscut 

durant el marc teòric, visualitzant les dades que ens ofereix la Generalitat de la 

participació de l’acolliment i del nombre d’infants i adolescents amb situació de 

desemparament. L’objectiu és veure el punt de vista o pensaments de diferents famílies 

d’acollida sobre el tema del coneixement del concepte d’acolliment i de la participació 

d’aquest àmbit.  

Finalment, es troba el bloc de gestió d’emocions, veient com a clau i compartint la idea 

de Moberly (2008) en que s’ha de manifestar una part poc parlada de l’acolliment, les 

emocions i sentiments. Perquè aquest aspecte està lligat amb el vincle afectiu i per tant 

en la criança i en l’acolliment.  
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PRESENTACIÓ 
 

Presentació de persona entrevistada i entrevistador 
Explicació del TFG, motiu i objectius 

 

HISTÒRIA PROCÉS D’ACOLLIDA 

-Quan vas acollir? Per què? Quants anys 
fa? 
-Quina tipologia d’acolliment? Per què? 
-Quan acolliments has realitzat? 
Explicació de la seva pròpia historia de per 
que acull. 

Explicació del procés d’acollida; passant 
per totes les fases.  

CONSCIÈNCIA SOCIAL GESTIÓ D’EMOCIONS 

Creus que hi ha una consciencia social 
sobre la infància en desemparament? 
Consideres que es coneix el concepte de 
família acollidora? 
Quines coses canviaries per millorar tot 
això? (si es que s’ha de millorar) 

Com es gestiona les emocions en un 
procés tant complex? 
Tècniques? Consells? Hi ha xarxa que 
faciliti tot això? 
Quins fets són més costosos?  

TANCAMENT 

Finalitzem l’entrevista semiestructurada amb la pregunta: Que els hi diries a aquelles 

persones que tenen en ment acollir però no ho acaben de veure clar? I que els hi diries a 

aquelles persones que potser ho desconeixen? 

Agraïments i dubtes finals.   

 

 

En tot moment aquestes preguntes estan enfocades de manera personal i per tant, el 

que es busca es la vivència, les sensacions viscudes, de la pròpia persona entrevistada.  

Cal remarcar que aquest guió, tot i ser el mateix en les diferents entrevistes, en tot 

moment ha estat flexible segons les persones entrevistades i les seves vivències. És a  

dir, depenen la necessitat i les circumstancies en la que l’entrevista es trobi. Si en algun 

moment s’ha obert un tema que sembla interesant pel desencadenant d’un altre, aquest 

no serà penalitzat si és beneficiós per la investigació o el vincle entrevistador-

entrevistant.   

 

Taula 5 - Estructura flexible de les entrevistes. On es pot observar un inici, un nus basat en quatre grans grups 

i un tancament per concloure de manera adequada la trobada. 
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3.1.2 PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE DADES I TREBALL DE CAMP    
 

Per poder dur a terme la part pràctica, s’ha realitzat entrevistes a diferents famílies 

d’acollida. Cada un d’aquestes realitza o ha realitzat una tipologia d’acolliment diferent. 

Per tant, partim de la teòrica, diferenciant les famílies amb el perfil d’acolliment; ja que 

el procés i els objectius no son del tot iguals. D’aquesta manera, podrem observar les 

diferències i les similituds que hi ha entre aquestes modalitats. Tan mateix, també es 

dona veu a diferents maneres d’acolliment familiar, obtenint així, una imatge més global 

i enriquidora. Cal remarcar que hi ha famílies que han dut a terme més d’una modalitat 

d’acolliment, tenen un llarg recorregut d’experiència i ens faciliten una visió amplia i 

transversal, però alhora concreta.  

Un altre ítem que s’ha tingut en compte per escollir les famílies és la diversitat familiar. 

En tot moment, s’ha intentat vetllar per la visibilitat de la diversitat del nucli familiar. És 

a dir, la recerca estava guiada amb obtenir resposta de diferents famílies, amb diferents 

edats, situacions, feines o relacions. Aconseguint d’aquesta manera, dos matrimonis 

d’edats diferents, una dona amb una parella recent i un home solter.  

Per tant, seguint les recomanacions de Blaxter (2005) es basa en mostres no 

probabilístiques, és a dir, unes mostres que no necessiten un enfoc d’un marc de 

població. Més concretament, es basa en mostres de conveniència, ja que es busca 

mostres del més convenient per la investigació. I també, mostra voluntària, ja que les 

persones entrevistades han estat autoseleccionades. És a dir, elles mateixes han estat 

voluntàries de formar part d’aquesta investigació.  

Com ja hem dit anteriorment, aquesta pràctica que s’ha dut a terme és molt significativa 

ja que s’ha treballat amb quatre famílies diferents. Entenem, doncs, que hi ha moltes 

altres experiències i que en cap cas l’objectiu és generalitzar, ni molt menys. Simplement 

tenim a les nostres mans quatre històries amb moltes vivències i un sac ple 

d’aprenentatges que estan disposats a parlar i ser escoltades. 

 

ACOLLIMENT DE CURTA DURADA3 

La A i el B son una parella que van començar l’acolliment l’any 1992. I encara, rondant 

els seixanta, segueixen sent pare i mare d’acollida d’un nen i una nena.  En el món de 

l’acolliment, ells diuen, que van entrar una mica per casualitat, però que des del primer 

                                                             
3 Vegeu Annex 5 per veure l’entrevista transcrita de l’acolliment de curta durada.  
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moment amb l’objectiu d’oferir un servei molt similar al que fan ara, ajudar i acompanyar 

a menors en desemparament. 

Quan van començar a acollir, encara tenien els seus dos fills biològics menors, i van 

decidir entre les quatre ser família d’acollida. Des d’aquell moment fins ara, han obert 

les portes i han acompanyat a 29 infants i 34 acolliments. Acolliments que s’han anat 

modificant de proposta, en un principi podia començar amb una proposta d’acolliment 

d’urgència i convertir-se en un altre tipus. Tenint així, un recorregut llarg de 27 anys 

d’acolliments de curta durada, acolliments d’urgència i acolliment permanent.  

Actualment, son pare i mare de dos infants que tenen entre deu i dotze anys. Esmenten 

que son una família feliç i que l’acolliment és un estil de vida.  

ACOLLIMENT PERMANENT4 

La C és una educadora social i mare de família d’acollida. En el món de l’acolliment va 

entrar fa més de set anys i té, conjuntament amb la seva parella actual, tres infants 

acollits, dos biològics i un en camí.  

El seu acolliment va començar amb l’objectiu de ser una adopció d’una de les nenes, 

però després per reestructuració tècnica l’adopció no era factible. En aquest punt van 

sorgir molts dubtes, igual que també qüestions de si fer l’acolliment sol per la nena amb 

qui volien fer l’adopció o també a les germanes d’aquesta. Després de pensar-s’ho bé, 

van veure que la millor opció era acollir a les tres germanes. Començant així un 

acolliment simple que després d’un temps es va convertir en acolliment permanent.  

ACOLLIMENT DE LLARGA DURADA5 

El D és professor tècnic a una escola d’educació especial, té 46 anys i va realitzar la 

seva primera entrevista per ser família d’acollida als 30.  

Ha realitzat tres acolliments, tot i que un al final no es va dur a terme per una resolució 

favorable. Els altres dos van ser en moments diferents. El primer infant que va acollir 

tenia nou anys i el va adoptar als vint-i-dos . El segon, va durar més o menys dos anys 

per decisió tècnica. Però en els tres casos les adopcions eren amb un perfil d’infants de 

nou anys cap a munt, més aviat adolescents.  

Actualment, no té cap infant acollit a casa, però segueix impartint la figura de pare amb 

el primer infant i realitzant, fa poc, també la figura d’avi. A més, segueix estretament 

                                                             
4 En l’Annex 6 trobem l’entrevista de la família d’acolliment permanent 
5 Consulteu l’Annex 7 per poder visualitzar l’entrevista transcrita de la família d’acollida de llarga 
durada 
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vinculat amb l’acolliment, ja que és l’actual president d’AFATAR, Associació de Famílies 

Acollidores de Tarragona i Terres de l’Ebre.  

ACOLLIMENT D’URGÈNCIA I DIAGNÒSTIC6 

L’E i  la F son un matrimoni, de 73 i 74 anys, que han estat estretament lligats a 

l’acolliment familiar. L’home va ser president de l’AFATAR durant molts anys i la dona 

l’ha recolzat, l’ha acompanyat i l’ha assessorat en tota aquesta aventura. Entrant en 

aquest món amb l’objectiu d’adoptar, al final, han realitzat, ja, set acolliments d’urgència 

i un acolliment que ha surat set anys. L’adopció ja no era una opció i veien molt més 

factible l’acolliment.  

L’acolliment que va durar set anys va ser el primer que realitzaven i per motius de 

professionals tècnics van valorar que la millor opció era la separació o la finalització de 

l’acolliment. Pel que fa a la resta d’acolliments, han anat transcorrent un per un amb una 

temporalitat de com a mínim nou mesos i com a màxim dos anys i mig.  Tots aquests 

acolliments eren nadons.  

Actualment, recorden amb enyorança aquest temps d’acollida i segueixen amb contacte 

amb molts dels infants acollits.  

Temporalitat de la recollida de dades 

El procediment de recollida de dades té una temporalitat clara i concisa en que l’objectiu 

estava en realitzar les entrevistes entre els mesos de gener i març. Fet que també 

s’havia de tenir en compte la disponibilitat de les persones entrevistades i per tan situar-

me en la màxima flexibilitat possible, van ser els mesos on realitzava les pràctiques III 

en aquell territori. La idea principal de la durada de cada entrevista era d’uns quaranta-

cinc minuts, tot i que, en tot moment aquest temps podia ser modelat per les necessitats 

de la situació.  Les trobades concretament van ser:  

➢ Acolliment permanent a Salou el 18 de gener del 2019 

➢ Acolliment de llarga durada a Tortosa el 25 de gener del 2019 

➢ Acolliment de curta durada a Tarragona el 6 de febrer del 2019 

➢ Acolliment d’urgència a Miravet el 18 de març del 2019 

El terreny on es du a terme la part pràctica de la recerca és a la província de Tarragona. 

Aquest fet és degut a que hi ha un alt interès en conèixer la realitat d’aquell territori 

determinat. Tot i això, les ciutats o pobles que s’han dut a terme les entrevistes: Tortosa, 

Salou, Tarragona i Miravet; venen donades per la predisposició d’algunes famílies. Més 

                                                             
6 Per poder veure la transcripció de l’entrevista de la família d’urgència, considereu l’Annex 8 
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concretament, les entrevistes, s’han dut a terme a les respectives cases de cada família 

acollidora. D’aquesta manera no sols es facilita la trobada i no s’obliga la mobilitat de les 

persones entrevistades; sinó que també es pot aconseguir un clima molt més càlid. El 

fet de trobar-se en una zona de confort, on han passat coses del que parles i tractes; 

pot construir una seguretat a la persona entrevistada. Per tant, totes les entrevistes es 

realitzen cara a cara, vetllant així per la possible creació del vincle entrevistador-

entrevistat.  

Les entrevistes són gravades amb format audio-visual i amb gravadora de veu. Aquest 

aspecte, segons Blaxter et al (2005) aquest fet fa que l’entrevistador o entrevistadora 

sol s’hagi de concentrar en el procés de l’entrevista. Obtenint així, una alta atenció a la 

persona que esta sent entrevistada. Tan mateix, també remarca, la possibilitat de que 

les persones entrevistades es poden sentir cohibides i per tant, no expressar tota la 

informació. Tot i això, des del primer moment es busca un consens i es busca la manera 

en que es troba més còmoda la persona en qüestió. Aquestes eines audio-visuals, 

després seran una eina útil per poder difondre o donar a conèixer el concepte de 

l’acolliment familiar. Per tant, és una eina amb la qual no sol parlem d’un possible 

problema sinó que també la utilitzem per combatre aquest possible problema i visibilitat 

diferents realitats de l’acolliment familiar.  

Per acabar, com a problemàtiques en el procés de recollida de dades, m’he topat amb 

la falta de la figura o participació d’acolliments en unitats convivencials d’acció educativa 

en la província de Tarragona. Durant tres mesos s’ha buscat contactar amb una família 

que tingui aquets requisits. Inclús es va contactar amb ICAA de Tarragona7  per veure 

si aquesta entitat podia facilitar el contacte. La resposta va ser que hi havia una gran 

falta de participació d’aquesta tipologia familiar i que actualment no n’hi ha.  

3.1.3 ASPECTES ÈTICA 
 

Pel que fa als aspectes ètic de la recerca, abans de realitzar les entrevistes se’ls hi oferia 

un full d’informació8 sobre la finalitat de l’estudi, la metodologia i el procediment 

relacionats amb les participants, la privacitat i la participació. En aquest document, 

s’explica detalladament i amb claredat els objectius de la investigació i el motiu pel qual 

hi ha tota aquesta tasca.  

                                                             
7 Vegeu Annex 2 per poder veure la trobada transcrita amb l’Institut Català d’Acolliment i 
d’Adopció de Tarragona.  
8 Vegeu Annex 3 per trobar el full d’informació que s’ha utilitzat a totes les entrevistes 
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A més, es donava un espai on poder realitzar qüestions sobre la pròpia investigació o 

sobre el full d’informació. Preguntes sobre fets que no s’han entès, preocupacions o 

recomanacions.  

Seguidament, es donava pas al consentiment de les persones entrevistades9. On 

afirmen haver llegit el full d’informació, d’haver tingut l’oportunitat de fer preguntes, de 

rebre informació suficient sobre el projecte, etc. En aquest full es dona el consentiment 

per participar en el projecte i per ser gravat o gravada i que aquesta gravació es faci 

pública. Marcant nom i cognoms, DNI, lloc i data d’on s’ha donat l’entrevista i la 

signatura.  

Paral·lelament, un dels aspectes ètics que es té en compte és la privacitat dels menors. 

S’entén que aquesta recerca no està enfocada cap als nens i per tant no es necessària 

les dades dels menors. Per aquest motiu, en cap moment, s’esmenta els noms dels 

infants o adolescents o llocs o noms de tercers que poden donar informació de l’infant 

en qüestió. Si es troba en la situació que les persones entrevistades diuen o expliquen 

fets que involucrin o atemptin la privacitat dels menors, aquesta serà vetada. Posant un 

nom fictici o un asterisc (*).  

Un altre aspecte ètic a tenir en compte és la flexibilitat. Aquesta ha estat en curs durant 

tota la recollida de dades. És a dir, s’ha tingut present les disponibilitats de les persones 

entrevistades i en tot moment s’ha intentat ajustar a aquestes.  

Per acabar, remarcar la importància del feedback. És a dir, amb totes les persones 

entrevistades, al dia següent, se’ls enviava un missatge remarcant aquells factors que  

han estat interesants i agraint la seva participació en el projecte. A més, oferint i 

recordant que quan la recerca estigui acabada se’ls hi donarà els resultats.  

  

                                                             
9 Consulteu Annex 4 per veure els diferents consentiments de les participants 
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3.2 CATAGORITZACIÓ 
 

Per poder recollir tots aquells aspectes rellevants de les entrevistes, hem realitzat una 

taula que es divideix en quatre columnes. En primer lloc trobem el “bloc” en aquesta 

columna dividim els diferents temes que considerem importants per la nostra recerca 

com pot ser el procés d’acolliment o la gestió d’emocions. Seguidament trobem les 

categories corresponents a aquests blocs esmentats anteriorment, aconseguint així una 

mirada més especifica. Davant aquestes diferents categories, per poder entendre i 

diferenciar bé la informació s’ha destinat una columna a assignar un color per cada 

categoria. D’aquesta manera podem fer una recollida de dades més visual i clara. 

Finalment, en l’última columna, hi ha l’explicació de cada categoria i la seva finalitat.  

Considerem que la categorització10 és una eina útil per poder recollir les dades rellevants 

per la nostra recerca. De la mateixa manera, que posteriorment, ens ajudarà a triangular 

i analitzar aquestes dades. Per tant, posem un filtre d’informació i obtenim aquells 

aspectes rellevants: motiu de l’acolliment, procés d’acolliment, societat-acolliment i 

gestió d’emocions.  

 

Llegenda de categoritzacions 

BLOC CATEGORIA COLORS EXPLICACIÓ 

MOTIU DE 

L’ACOLLIMENT 

  Saber quin és la raó de les famílies 

per entrar en el món de 

l’acolliment. 

 

 

PROCÉS 

D’ACOLLIMENT 

Estudi i Valoració   Valoració de com es viu el primer 

pas de l’acolliment. 

Acoblament  Saber com es viu el primer 

contacte amb l’infant o adolescent. 

Procés d’adaptació  Conèixer les experiències, idees, 

opinions sobre els primers mesos 

o anys que resideix el o la menor.  

Finalització de l’acolliment  Com es viu el moment 

d’acomiadar-se?  

Període de 

desacoblament 

 Què passa quan l’infant o 

l’adolescent ja no es a casa. 

                                                             
10 Anar a l’Annex 9 per poder veure les entrevistes categoritzades i amb la seva respectiva 
codificació. 
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Tècnics - família  Quina és la relació que hi ha entre 

els tècnics i les famílies.  

 

SOCIETAT - 

ACOLLIMENT 

Punt de vista de la 

consciència social 

 Saber què en pensen sobre la 

situació actual de l’acolliment. Hi 

ha suficient participació? Es coneix 

el concepte i la problemàtica? 

Propostes de millora  Recollir idees de millora sobre la 

relació de l’acolliment i la societat. 

És a dir, com poder potenciar més 

l’acolliment i/o com donar a 

conèixer aquest concepte. 

Experiències rellevants  Vivències personals que donen a 

entendre el dia a dia que poden 

viure les famílies acollidores en 

relació a la societat.  

 

GESTIÓ D’EMOCIONS 

Dol i tristesa  Experiències o situacions viscudes 

que suposin un neguit per la 

família acollidora.  

Motivació   Fets i pensaments que són energia 

per seguir endavant l’acolliment. 

Tècniques i consells  Recull d’eines per poder gestionar 

les emocions en l’àmbit de 

l’acolliment.  

Taula 6 - Llegenda de categorització, on es pot observar els diferents blocs que hi ha i dins d'aquests les 

seves categories amb el color i l'explicació corresponent. 

 

3.2.1 CODIFICACIÓ 

 

Una altra aspecte que tindrem en compte per poder recollir les dades és la codificació. 

La codificació ens ofereix una mirada transparent i clara de les dades extretes de les 

entrevistes realitzades durant la recerca. Amb aquesta eina podrem facilitar la lectura i 

l’enteniment, fet que es pot anar als annex a comprovar o llegir el context per poder 

entendre millor el fragment de l’entrevista. D’aquesta manera, també, ens resultarà molt 

més fàcil poder entrellaçar informació, debatre-la i comparar; partint dels blocs i 

categories d’aquests.  



  

32 
 

La codificació està formada per quatre formes. La primera ens parla de l’entrevista (En) 

aquesta ens informa de quina entrevista pertany el fragment si la primera, la segona, la 

tercera o la quarta. Seguidament, marquem la pàgina (p) on és troba el fragment. Pel 

que fa al paràgraf ens referim a aquest amb (gr) de gruix. I finalment amb (L) parlem 

sobre la línia en que es situa.  

Per exemple, En1-p3-gr2-L1 = Primera entrevista, a la pàgina tres, al segon paràgraf i 

la primera línia.  

Per poder entendre millor les entrevistes remarquem i deixem clar: 

➢ Entrevista 1: Família acollidora de curta durada  

➢ Entrevista 2: Família acollidora permanent  

➢ Entrevista 3: Família acollidora de llarga durada 

➢ Entrevista 4: Família acollidora d’urgència i diagnòstic  
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4. ANÀLISIS DE DADES 
 

En aquest apartat ens disposem a analitzar les diferents informacions extretes de les 

entrevistes realitzades. Aquesta secció s’estructura de la mateixa forma que l’apartat de 

categorització: motiu de l’acolliment, procés d’acolliment,  societat – acolliment i gestió 

d’emocions. És en aquest apartat, doncs, on podem veure un diàleg entre les diferents 

famílies i el marc teòric. Veient, així, les diferencies i similituds que comparteixen. Com 

han viscut cada una d’elles el procés d’acollida, quins fets rellevants hi ha a destacar 

sobre aquesta experiència i la concordança amb el marc teòric.  

 

4.1 MOTIU DE L’ACOLLIMENT 
 

Abans de formar part del món de l’acolliment, pel que fa al motiu de l’acolliment, tres de 

les quatre entrevistes afirmen que desconeixien el concepte d’acolliment o que realment 

les seves intencions inicials no era realitzar un acolliment. En alguns casos, el desig era 

adoptar i en altres simplement s’oferien com a voluntaris davant el que poguessin fer.  

Únicament en un dels casos entrevistats l’acolliment va ser ,des d’un principi, impulsat 

pel desig d’acollir.  

Cal, destacar també, que una d’aquestes famílies va començar a indagar i a participar 

en aquest àmbit de l’acolliment i adopció gràcies a la visualització d’un vídeo-

documental.  

En les quatre entrevistes i per tant, en les sis persones entrevistades, el que realment 

els motivava era les ganes d’ajudar o acompanyar a infants i/o adolescents amb procés 

de desemparament. És més,  una de les famílies en aquest apartat, i altres les recolzant 

i ho comenten en altres apartats, remarquen que no sols és un acte enfocat cap als 

infants i adolescents sinó també al nucli familiar.  

 

4.2 PROCÉS D’ACOLLIMENT 
 

Dins d’aquest bloc es valoren i es tracten diferents aspectes de l’acolliment, les barreres, 

les condicions, l’acompanyament professional, etc. Cal remarcar que algunes famílies 

en algunes fases del procés d’acollida no han pogut comentar-les perquè no les han 

viscut o experimentat.  

Estudi i valoració 
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En aquest apartat podem trobar una separació en les famílies amb més experiència i 

anys realitzant acolliments i en les que es podrien considerar quasi bé “noves en l’àmbit”. 

Pels que fa a les dues famílies amb més experiència, la primera i la última entrevista, la 

seva aportació sobre aquesta etapa del procés és força escassa en comparació de la 

resta. Remarcant la valoració que realitzen accentuant la millora en tot aquest estudi i 

valoració.  

Pel que fa a les altres dos persones entrevistades, comenten que aquest primer pas 

està enfocat a reflexionar i pensar si realment es vol realitzar un acolliment. Un primer 

pas que el defineixen com a lent. També comparteixen la visió que els i les tècniques 

els fan qüestionar fins a tal punt que, a vegades, es senten insegurs o insegures. Tot i 

que afirmen que és necessari aquest procés i el valoren positivament.  

Com a diferència rellevant, entre aquestes dues entrevistes, remarcar que una considera 

que és un procés dur de viure i en canvi, l’altra persona, ressalta i recorda la vivència 

amb molt de goig i emoció.  

Acoblament 

Aquesta fase no es realitza en els acolliments d’urgència per aquest motiu la família 

acollidora d’urgència no respon. Tot i això, la primera família que ha viscut diferents 

tipologies d’acolliment, remarca que tampoc hi ha molta diferència entre els acolliments, 

ja que en la fase d’acoblament tampoc acabes de conèixer de veritat a l’infant o 

adolescent. Diu textualment “Un nen no és igual quan el veus una hora i una estona a 

quan vius amb ell”. Una idea que també és compartida per un altre entrevistat, és a dir 

,dos de les tres entrevistes que responen a aquesta fase esmenten que hi ha força 

diferència entre l’acoblament i l’adaptació.  

En l’acoblament, esmenta la família d’acolliment de llarga durada que hi ha un desig a 

voler arribar a la normalitat, a la coneixença de veritat i que categoritza com a aquesta 

fase com una fase “artificiosa” tot i que és molt emocionant.  

Tot i aquestes diferències, totes les famílies comparteixen la idea que és una fase per 

conèixer una mica als i les menors on poder començar a treballar el vincle. On, també, 

les i els tècnics preparen als infants i adolescents a realitzar una acollida, a saber què 

és i què no és. Donant així també tranquil·litat a tot aquest procés. Aquestes definicions 

coincideixen amb el marc teòric, és a dir amb la Llei dels drets i les oportunitats en la 

infància i l’adolescència, on remarca que aquesta fase consisteix en establir un primer 

contacte i que han d’estar acompanyats i acompanyades per professionals que vetllen 
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pel creixement d’aquestes relacions. Una fase que, segons la família d’acollida 

permanent, pot ser regulada segons les necessitats de la família i els menors. 

Procés d’adaptació 

En aquest procés, hi ha dos famílies, la de curta i llarga durada, que remarquen que és 

on realment comença l’acolliment. Esmenten la idea que aquí es comença la veritable 

feina i quan es començar a conèixer realment. Comparteixen la mirada que en aquesta 

fase l’adaptació ha de ser conjunta, és a dir, que no sol l’ha de realitzar l’infant o 

adolescent, sinó que també la família que acull. Concretament, la família de llarga 

durada, afirma que en aquesta temporalitat existeix la “lluna de mel”. Aquesta consisteix 

en agradar-se mútuament o intentar buscar aquelles coses que es comparteixen.  

Una idea que també comenten aquestes dues famílies és la dificultat dels primers dies,  

l’angoixa que es pot arribar a viure produït per no saber ben be com tractar. Tot i que, a 

l’altra banda, la família d’urgència i diagnòstic considera que els infants s’adapten ràpid. 

Pot ser, que per aquest motiu, com es marca al marc teòric, la presència i la participació 

de les tècniques i professionals és molt més regular els primers mesos i poc a poc aquest 

seguiment es va esplaiant amb el temps.  

 

Finalització de l’acolliment 

Aquesta fase ve molt lligada amb el bloc de gestió d’emocions, en el subapartat dol-

tristesa, ja que tres de les quatre famílies entrevistades parla d’aquesta fase com una 

fase que pot produir tristesa. Per tant, el dol en aquesta etapa sembla ser força 

protagonista.  Una persona de la família acollidora de curta durada, comenta, cito 

textualment, “Tu saps que marxarà, tu saps que bueno en principi estarà molt bé... 

Però... al mateix temps és un trosset del teu cor que marxa... “ És a dir, que tot i treballar-

ho, saber-ho i dedicar-li temps a ser conscient d’aquesta realitat, al moment en el que 

es dona, sigui quan sigui, el dol pot forma part d’aquesta fase. Tanmateix, la família 

d’urgència remarca que aquest procés no és d’un dia per l’altre. Fet que facilita aquest 

“deixar anar”. Una idea que, també, està molt lligada amb el pròxim pas, el període de 

desacoblament.  

En el cas de la família d’acollida de llarga durada, com algun dels seus acolliments ha 

arribat a la majoria d’edat ens ha donat una mirada d’aquells joves que es troben en la 

situació de ser majors d’edat. Comenta que és tot un canvi que pot marcar molt. 

Remarca que no és el mateix fer els divuit en una situació normalitzada, en que la tutela 

no la té DGAIA davant a una situació en que sí la tingui.  
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Per tant, podem veure que hi ha diferents motius pels quals es pot finalitzar un 

acolliment, com bé es marca al marc teòric amb LDOIA, i que aquests poden afectar 

d’una manera o d’una altra a la família acollidora.   

Període de desacoblament 

Pel que fa al període de desacoblament, les tres famílies que han viscut això, és a dir, 

totes menys la d’acolliment permanent, valoren molt positivament el fet de seguir tenint 

contacte amb el/la menor o jove. Aquest fet, comenten, que els hi produeix tranquil·litat 

i seguretat. D’aquestes tres famílies, dues parlen de la figura referent. És a dir, de la 

importància de ser un referent d’aquest infant o adolescent que ja no hi és a casa teva, 

però que segueix formant part de la teva vida, d’una manera o d’una altra.  

“Jo penso que els acolliments, saps quan comences però no s’acaba mai, no? És a dir, 

jo penso, que se pot acabar a lo millor la mesura, no?, però l’acolliment, vull dir, que jo 

penso que quan una persona entra al teu cap, ja no surt.” (Família d’acollida de llarga 

durada) 

Aquesta citació textual ens dona una idea que va de la mà amb ser referent d’aquest 

infant o adolescent. El pensament que l’acolliment va més enllà de la convivència i 

l’estància en que aquest infant o jove ha estat a casa teva i formant part de la família.  

Una altra idea, compartida durant totes les entrevistes, però que en aquest apartat ha 

agafat més forma per part de la família acollidora de curta durada és el concepte de 

propietat. Aquesta família, i totes les altres en diferents moments, comenten que els 

infants i/o joves no són propietat seva. Igual que tampoc són propietat seva els fills 

biològics. Idea o realitat que comenten que els hi resulta alliberadora. Pel que fa al marc 

teòric, es comenta que es realitza una preparació durant tot l’acolliment per tal de fer 

aquest últim pas més amè. Treballen conjuntament amb els tècnics aquest concepte del 

qual parlen sobre la propietat i el despendre’s.  

Tècnics – família  

En les quatre famílies entrevistades han sortit paraules com: agraïment, 

acompanyament, ajuda, entre d’altres. Unes paraules que resumeixen la relació que 

comenten que han tingut i tenen amb les tècniques. Des d’un principi del procés 

d’acollida i fins al final d’aquest la figura dels tècnics i professionals ha estat present en 

els discursos de les sis persones entrevistades. Comenten que els hi donen eines, 

observen i analitzen les situacions i són disponibles les vint-i-quatre hores del dia. Uns 

discursos que concorden amb la llei LDOIA i que podem contempla al marc teòric com 
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la figura de les professionals es troba en totes les fases i quina funció fan en cada una 

d’aquestes.  

Tot i això, també hi ha alguns comentaris que critiquen de manera constructiva o no 

alguns acompanyament. Per una banda, la família d’acolliment permanent parla sobre 

l’angoixa pel seguiment intensiu que es fa en algunes ocasions, tot i que entén que 

s’hagi de realitzar. Per altra banda, remarquen diferents famílies les dificultats o 

impediments que posen per poder dur a terme alguna activitat, ja que ve regida per la 

normativa i la llei. Un últim punt rellevant, és que realment quan l’infant o adolescent ja 

no es troba amb la família acollidora, la família de curta durada diu, que no els hi esta 

bé que els tècnics els informin que tot va bé i que l’infant o adolescent en qüestió es 

troba en bones condicions. Sinó que demanen una participació activa del menor i poder 

escoltar de la seva veu el que les tècniques poden informar.  

Per concloure, remarcar la idea de la família de llarga durada que accentua que les 

famílies i les professionals son dues figures que han de coexistir en l’acolliment familiar. 

Dos figures molt diferents, que cada una d’aquestes aporta una mirada i una manera de 

fer que facilita un acompanyament adequat i educatiu als infants i adolescents.  

 

4.3 SOCIETAT – ACOLLIMENT 
 

Dins d’aquest bloc s’analitza les dades extretes sobre l’acolliment en relació a la societat 

actual, el dia a dia de les famílies acollidores, experiències i propostes de millora. 

Punt de vista de la consciència social  

En aquest apartat s’ha parlat de la consciència socials de la problemàtica que hi ha amb 

els infants i adolescents desemparats, el nombre de participants per ser famílies 

acollidores i la relació d’aquestes amb l’entorn del seu dia a dia. De les quatre entrevistes 

realitzades, les sis persones entrevistades afirmen que no es coneix el concepte 

d’acolliment. En moltes ocasions es confon amb adopció o simplement no tenen alguna 

idea clara de la seva definició. I per tant, també comenten que no és veu realment el 

problema de la falta de participació en l’acolliment. 

Pel que fa a aquesta falta de participació, tres de les quatre famílies entrevistades 

comenten que les persones, en general, no volen complicacions, entenen l’acolliment 

com una complicació. Per exemple, en la família de curta durada, la dona va dir: 



  

38 
 

“Sí, perquè és evident perquè la Generalitat fa campanyes de tant en tant i es fan 

anuncis i això, però la principal qüestió és que si jo no estic disposat a fer una cosa, és 

igual que m’ho anunciïn per televisió o com que m’ho expliquin en persona.” 

La predisposició, doncs, veiem que és un element clau que també s’ha comentat amb 

altres famílies. Una d’aquestes és en la família d’acolliment d’urgència, on remarcava 

que les persones no estan amb valor per fer-ho o per la falta de temps o per falta 

d’interès.  

En aquest apartat també s’ha parlat de preferències en l’acolliment, és a dir, de tota la 

falta de participació d’acollir adolescents o preadolescents. La gran majoria 

d’acolliments estan destinats a infants. Una idea que ha estat recolzada per tres de les 

quatre famílies entrevistades.  

Finalment, de nou, torna a aparèixer el sentiment de posició, el “això és meu”. La família 

permanent considera que aquesta falta de participació es deguda a la por de la 

possibilitat a que els infants o adolescents es marxin en algun moment o altre.  

Propostes de millora 

En aquest apartat trobem diferents punts de vista i diferents maneres d’enfocar una 

millora. Per una banda, la família d’acolliment de curta durada considera que la millor 

manera de treballar contra aquest desconeixement és treballar de “manera formiga”. És 

a dir, treballar dia a dia per a què aquest concepte comenci a agafar més força i més 

reconeixement. Consideren que s’ha de treballar en tot l’entorn com pot ser a l’escola. 

Tot i això, remarquen que no els hi sembla malament les macro-campanyes que pot 

arribar a realitzar la Generalitat; tot i que creuen que la manera més eficaç i econòmica 

és en el dia a dia proper, en les escoles, en l’àmbit laboral, en el carres dels barris, etc.  

Per altra banda, la família d’acolliment permanent considera que falten més campanyes 

dirigides para tota la població. És a dir, donar a conèixer el concepte tant a aquelles 

famílies que ja tenen pensat acollir o adoptar com les que no. Realitzar una difusió 

transversal que no entén d’edats. A més, creu que s’hauria d’intentar motivar més a 

totes les ciutadanes a assistir a una primera xarrada per entendre així el concepte i a 

partir d’aquí creu que l’augment de participació aniria lligat.  

Per acabar, la família d’acolliment de curta durada aposta per promocionar la cultura de 

l’acolliment en totes les dimensions possibles. Considera que l’acolliment és la solució 

al desemparament o que si més no la millor opció, i que per tant, s’hauria de donar més 

a conèixer amb totes les eines que siguin possibles i necessàries.  
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Entre aquestes tres línies de propostes de millora, realment el que es busca és donar a 

conèixer el concepte. Cada una d’una manera més o menys ambiciosa però les tres 

referint-se a tot el conjunt de societat. En les tres propostes, és parla d’una manera més 

directa o indirecta de l’educació i la cultura com eina per poder canviar la realitat.  

Experiències rellevants 

Durant les quatre entrevistes s’ha recollit diferents experiències de vida que han estat 

rellevants per entendre el dia a dia de les famílies acollidores envers la societat, com es 

relacionen, si hi ha alguns obstacles o fets anecdòtics que representen la consciència 

social de l’existència d’aquestes famílies.  

Les quatre famílies afirmen que han viscut en més d’una ocasió faltes de respecte, per 

part d’agents externs, inclús davant dels menors. Provocats moltes vegades per 

prejudicis o desconeixença.  

“Porque hay gente que delante de las niñas te pregunta “Oye esto de las niñas 

¿qué? ¿Cuándo vuelvan a su casa que pena no?” Claro, entonces las niñas, 

sobre todo al principio, preguntaban al final contestaban ellas y todo. “Oye a ti 

que más te da” Porque la gente no tiene respeto. Mucha gente pregunta 

cualquier cosa, sin pensar e incluso delante de ellas. Y bueno creo que hay un 

desconocimiento muy grande y que haría falta más información para todos. “ 

(Família d’acollida permanent)  

Aquest, per exemple, és una de tantes anècdotes extretes de les entrevistes on es pot 

veure clarament una falta de respecte. Faltes de respecte que també han estat directes 

cap aquests infants i adolescents acollits. En el cas de la família de curta durada, 

comenten que en algunes ocasions els infants havien patit bullying a l’escola al dir que 

eren acollits. A partir d’aquestes experiències, han optat explicar a la primera reunió de 

pares i mares la situació de la família, cosa que ha funcionat. D’aquesta manera des 

d’un principi treballar-ho amb total normalitat.  O en l’àmbit escolar també, la família 

d’urgència, s’ha trobat amb molts obstacles de matricular l’infant en una escola en 

concret on també anaven els seus altres fills biològics. Topant-se amb les portes 

tancades, es van veure obligats a escolaritzar-lo a un altre centre. Aquest fet va 

comportar diferents conflictes interns a la família.  

Moltes altres experiències anaven lligades al propi desconeixement del concepte 

d’acolliment. Un desconeixement que era social i global que s’ha trobat en escoles, entre 

iguals o amigues i gent del carrer. Fet que potser provocava algunes faltes de respecte 

comentades anteriorment. En aquestes experiències, per exemple, totes les persones 
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entrevistades s’han vist immerses en haver d’explicar múltiples vegades què és el que 

està fent, és a dir, què és acollir. Inclús, com comenta la família de curta durada, s’han 

trobat amb persones que estaven distingint el concepte d’acolliment amb adopció.  

En un dels casos, en la família d’urgència i diagnòstic, va haver un cop que van patir 

una discriminació positiva en un hospital.  

“Y no volvieron a poner a ningún niño más en la habitación, estuvimos solos todo 

el tiempo. Y cuando nos fuimos, no sé cómo salió la conversación, que nos 

dijeron que habíamos estado solos a atención a nuestra edad y que era un niño 

de acogimiento y quería que tuviéramos más… Que lo habían podido hacer y lo 

habían hecho, por hacernos un favor a nosotros. “ (Família d’acollida d’urgència 

i diagnòstic) 

Una anècdota que, aquesta família, recorda amb alegria i gratitud.  

Un altre punt important en aquestes experiències, que en dues famílies n’han parlat, és 

el reconeixement de la feina feta o que es fa entén-ho com a admiració. La família de 

curta durada, per exemple, explica que els hi resulta molt molest quan els hi diuen que 

s’han guanyat el cel fent el que fan. Comenten que en cap moment el seu objectiu és 

guanyar-se res, simplement ho fan de la millor manera que saben. Aquesta admiració 

també es comentada per la família de llarga durada, on comenta que una amiga seva 

d’Euskadi deia “yo no quiero que me admiren, yo quiero que me imiten.” L’admiració és 

veure una cosa com a difícil i que consideres que un mateix no pot arribar a fer, és per 

aquest motiu que en els dos casos comentaven la frustració que senten quan és 

produeix aquest sentiment.  

 

4.4 GESTIÓ D’EMOCIONS 
 

Dol i Tristesa 

Durant les entrevistes han hagut diferents moments en que s’ha parlat de dol i tristesa, 

moments en que l’acolliment es fa dur i difícil. En totes elles comenten que 

l’aprenentatge és la clau per poder seguir tirant endavant. Dos d’aquestes quatre 

entrevistes, l’acolliment en curta durada i la d’urgència i diagnòstic, sobretot remarquen 

la tristesa i el dol en el moment en que l’infant o adolescent se’n va.  

“(...) es queda buida, osigui sembla que hi hagui.... això és horrible aquesta 

sensació de buidor que tens, costa molt. Tens molta tristesa, plores; perquè 
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plores, bueno vull dir jo m’estic emocionant... per tant vull dir que plores... I 

nosaltres hem plorat i bueno...” (Família d’acollida de curta durada) 

Com es pot veure, una família comenta que l’acomiadament pot produir una buidor ja 

no sols en la casa físicament parlant, sinó que també dins de la família acollidora.  

Un altre fet que remarquen aquestes dues famílies és la convivència, el dia a dia. En 

alguns casos aquestes poden provocar conflictes entre el nucli familiar i fora d’aquests.  

“Pero había llegado un momento en que la convivencia era muy difícil porque, 

coño a mis hijos yo les decía algo y más o menos me hacían caso, a lo mejor se 

lo tenía que decir dos veces, pero me hacían más o menos caso. Este no, este 

no me hacía caso. “Me voy”. “No te puedes ir que estas castigado.” “Yo me voy 

y si quieres llama a la guardia civil.”” (Família d’acollida d’urgència i diagnòstic)  

En alguns casos, com per exemple aquest, quan la convivència és tan violenta i difícil, 

els tècnics prenen posició i actuen davant les necessitats de l’infant, jove i  la família 

acollidora. En altres casos, la tristesa o dol que suposava la dificultat de convivència, 

s’ha pogut reconduir i s’ha treballat per una normalitat en el nucli familiar. Per exemple, 

en un dels casos de la família de curta durada, expliquen que hi havia una nena que 

rebutjava a la figura femenina. Aquest fet, suposava a la mare d’acollida una gran 

tristesa. Però, desprès de treballar-ho, dia rere dia, van aconseguir solucionar el 

problema. Per tant, en la convivència també es viu aquest dol i aquesta tristesa.  

Per acabar, en el cas de la família permanent remarca la dificultat que hi ha en donar-

ho tot sense esperar res a canvi. Comenta que la complicació es troba en l’actitud de la 

família d’acollida: posicionar-se en donar-ho tot sabent la possibilitat que hi ha de que el 

menor se’n vagi o posicionar-se retraient-te per tal de no ferir-se a un/a mateix/a. Afirma 

que la segona posició gairebé mai funciona.   

Motivació 

En aquest apartat, veiem quin són els fets i els pensaments que són claus per seguir 

endavant en l’acolliment, quina és l’energia per mantenir aquest motor en marxa. En les 

quatre entrevistes, totes parlen d’ajudar. Aquesta mirada els hi provoca satisfacció, 

veure que la seva feina i els seus actes són per un fi, són per donar un ajut. Aquesta 

idea ja l’havíem vist reflectida als motius principals pels quals acolliment i per tant veiem 

que aquest motiu segueix en peu quan la decisió d’acollir ja s’ha pres.  

Aquest satisfacció també va lligat amb la idea que comentaven la família permanent 

(educadora social a un CRAE) i la d’urgència quan remarcaven la diferencia que hi ha 
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entre centre d’acollida i família. Consideren que estan donant una atenció individual que 

en altres llocs com a centres, no tindrien.  

L’aprenentatge també és un dels motors o motivacions que s’ha comentat. Tot i que, el 

discurs de les quatre entrevistes té un caràcter optimista i amb un rere fons ple 

d’aprenentatges, només la família de curta durada remarca amb paraules aquest fet. 

També, la família de llarga durada parla sobre l’acolliment com una experiència vital que 

et connecta amb el món i la vida.  

“Però és una cosa que enriqueix i que el que aporta l’acolliment és una passada 

en comparació amb aquesta lluita interna de dol quan marxa un infant. Ni pensar-

ho. Una cosa posada a la balança i l’altra, és l’acolliment. I després ja gestionaràs 

els sentiments, ja... tu ets adult.” (Família d’acollida de curta durada) 

Una gestió d’emocions que per la mateixa família de curta durada esmenta que amb 

aquest procés també reps molts aprenentatges i nous sabers. Fet que també, diuen, 

que comences a veure que et veus més capaç de fer coses i que aconsegueixes fer 

coses que pensaves que no aconseguiries.  

Per acabar, un últim punt a destacar és la felicitat que reps durant tot l’acolliment. 

Aquesta idea és compartida en les quatre famílies durant tota l’entrevista.  Comenten 

que han viscut, i inclús en algunes ocasions les expliquen, situacions i moments de plena 

felicitat que sol l’han pogut viure gràcies a l’acolliment. 

Tècniques i consells 

Hi ha diferents tècniques que s’han comentat per poder treballar les emocions en l’àmbit 

de l’acolliment familiar. Dos de les quatre entrevistes realitzades, en la família de curta 

durada i la permanent, expressen que un fet que els ajuda molt a entendre que els hi 

passa i com treballar totes aquestes emocions és acudir a les i els professionals. 

Comenten que s’ha de saber demanar ajuda i que ells i elles et poden acompanyar 

durant tot el procés. En aquests dos casos, també estan d’acord en que és important 

l’ajuda mútua entre la parella i la família.  

Per tant, la família de curta durada, sobretot remarca el fet de tenir algú que t’escolti. 

Aquest gest es pot donar per tècniques però també ho poden fer altre famílies d’acollida 

en les trobades familiars d’Associació de Famílies Acollidores de Tarragona i Terres de 

l’Ebre (AFATAR).  

Una altra tècnica, que aquesta s’ha dit en les quatre entrevistes, però de maneres 

diferents, és saber la realitat. És a dir, conèixer la situació en la que et veus involucrat o 
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involucrada. Per fer-ho, la família de curta durada comenta que és important escoltar les 

necessitats del menor. En canvi, la família de llarga durada i la d’urgència remarquen la 

mentalització a que l’infant no és cap propietat. I per acabar, la família permanent 

comenta que s’ha de respectar el context de l’infant o jove i a partir d’aquí treballar amb 

aquesta realitat. Sí més no, en els quatre casos parlen de la importància de ser conscient 

on es troba la família d’acollida, on és troba el menor acollit i quines funcions o rols fan 

cada u.  

Per acabar, l’apartat de tècniques i consells, la família d’urgència remarca el fet de no 

perdre el contacte amb l’infant o adolescent com una eina útil per treballar la gestió 

d’emocions. Una idea que, com hem pogut veure al apartat de període de 

desacoblament, també es compartida al llarg de les entrevistes i per totes les que han 

viscut aquests acomiadaments.  
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5. CONCLUSIONS 
 

5.1 CONCLUSIONS EN VERS LA PREGUNTA DE RECERCA 
 

Havent realitzat la recerca tant en el marc teòric com en el marc pràctic, és el moment 

d’analitzar i veure quina és la resposta de la pregunta inicial. Com viuen quatre famílies 

d’acollida el procés d’acolliment?  

Tenint en compte i remarcant que aquesta resposta és una aproximació a través de 

quatre experiències de vida, no respon a un patró específic ni marca una globalitat. És 

difícil definir d’una manera en concret com han viscut i viuen el procés d’acollida 

aquestes famílies. Per donar una mirada més amplia, és interessant també, visualitzar 

paral·lelament el documental. D’aquesta manera obtindrem més informació, més enllà 

del llenguatge verbal. (https://www.youtube.com/watch?v=E0qT7DYgAtU&t=1s) 

Com hem pogut veure en l’anàlisi de dades, hem pogut crear un diàleg entre les diferents 

veus, partirem d’aquí, doncs, per poder respondre a la pregunta de la investigació. És a 

dir, per donar-li una estructura amb lògica i potencia seguirem els ítems que s’han 

utilitzat a les entrevistes i a la categorització.   

El fet que sol una família de les participants comences en l’acolliment sabent que és i 

realment buscar formar part d’aquest món  amb el desig d’acollir, posa en manifest la 

falta de coneixement de la realitat de l’acolliment en la nostra societat.  Però, què ha 

passat, quan ja han format part d’aquest col·lectiu? En tots els casos, s’han viscut, en 

alguns moments, situacions desagradables, discriminatòries o produïdes per la 

desconeixença. Situacions que s’han produït a diferents àmbits: educatius, laborals, vida 

quotidiana com al carrer amb interacció de desconeguts o desconegudes...  Aquests 

fets ens donen a entendre que el nivell de consciència social en vers el concepte 

d’acolliment familiar és baix, produint situacions indesitjables a les famílies acollidores.  

Experiències que afecten directament al procés d’acolliment i que per tant s’han de tenir 

en compte i actuar de manera resolutiva. Pot ser, la clau es troba en el coneixement. 

Quan una realitat o fet es desconeix és més fàcil que es produeixin prejudicis. Davant, 

doncs, les actuacions violentes, conscients o inconscients, cap a les famílies acollidores; 

cal actuar basant-se en l’educabilitat i reconèixer a aquestes famílies d’una manera 

comunitària.    

En les fases que hi ha en l’acolliment, marcats per la llei LDOIA, trobem que aquestes 

sí que es veuen reflectides en les diferents entrevistes. El primer punt a destacar, seria 

que en l’estudi i valoració, les famílies ho viuen com una experiència enriquidora i 

https://www.youtube.com/watch?v=E0qT7DYgAtU&t=1s
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necessària per a qüestionar-te realment si vols acollir o no. En aquest procés recullen 

eines, tècniques i conceptes necessaris per poder portar a terme l’acolliment. Tot i això, 

cal remarcar que en diversos casos ressalten la pressió que hi ha partida pels 

professionals.  

En la fase d’acoblament, trobem la diferència que hi ha en l’acolliment d’urgència i les 

altres tipologies d’acolliment, ja que aquesta no ha dur a terme aquest procés. Un procés 

que han viscut amb ganes per conèixer al menor, tot i que en aquesta etapa no s’acaba  

de conèixer realment a la persona que acolliràs. Fet que els hi provoca en alguns 

moments incomoditat. Tot i això, cal remarca que durant les entrevistes tampoc trobem 

tantes diferències pel fet de la tipologia d’acolliment, sinó que potser les diferències 

vénen creades per les edats i les situacions en concret en la que es troba l’infant i la 

família. Com hem pogut observar, les experiències educatives no han estat les mateixes 

per la família que vivien amb nadons com les que vivien amb adolescents. Aquest fet 

també, repercuteix a la manera de treballar i potenciar el vincle afectiu. Igual que també 

les problemàtiques en les quals es poden trobar no seran les mateixes.  

Dins la finalització de l’acolliment, l’emoció que més predomina és la tristesa. És un 

procés on s’inicia un dol i, sobretot, els primers acolliments són els més difícils de 

treballar. Tot i això, també es troben contents i il·lusionats, ja que el menor, en la gran 

majoria de casos, se’n va pel fet que la situació ha canviat, suposadament, cap a millor. 

Per tant, aquesta etapa es viu d’una manera complicada perquè es troben amb una 

dissonància cognitiva. En aquesta fase, igual que en el període de desacoblament, 

l’acompanyament professional és clau pel benestar familiar i del menor.  

Un dels factors que influeix per un acomiadament sa és la idea de posició i propietat en 

vers l’infant o adolescent. Les famílies entrevistades remarquen la importància de 

trencar amb la idea social tan estesa sobre la cultura de la posició. Des de ben petits 

marquem clarament el què és “meu” i el que no. Aquestes famílies ens han donat una 

visió molt diferent de la que habitualment es té cap a la criança, l’educació i a l’amor cap 

als fills i filles. Aquest idea, doncs, és rellevant per poder dur a terme un acolliment sa i 

estable. A més, un altre fet que ajuda a tenir un bon acomiadament és , que tot i després 

d’haver acabat l’acolliment, les famílies sàpiguen com es troba l’infant i adolescent i 

inclús tenir algun tipus de contacte de tant en tant.  

També, un altre factor que ens dóna a pensar que les famílies d’acollida viuen amb 

il·lusió el procés d’acollida és el fet que totes elles parlen de fer més d’un acolliment o 

que han portat a terme més d’un. L’acció de repetir de nou aquest procés ens indica que 

realment han estat contents i contentes de com s’ha desenvolupat i de la quantitat 



  

46 
 

d’experiències positives que se’n porten. Remarca, també, que totes elles han realitzat 

un discurs amb el rerefons de l’aprenentatge i l’estima. Aquest factor ens reafirma que 

han viscut un procés de creixement. A més, les dos famílies que porten més temps en 

el món de l’acolliment, família d’urgència i la família de curt termini, afirmen que hi ha 

hagut millores en l’acompanyament per part de les professionals.  

Tanmateix, en aquestes trobades, he pogut escoltar com diferents persones han acabat 

sent referents i tenint un vincle afectiu sa d’aquests menors amb situació de 

desemparament i provocar així, conjuntament, la resiliència.  Un fet que no sols era 

satisfactori i curatiu cap a l’infant o adolescent sinó que també per la família acollidora. 

Per tant, pot ser, què els vincles afectius i les figures referents siguin claus pel benestar 

personal? I per tant, per cobrir totes les necessitats bàsiques de Maslow (1943)? 

Necessitats que també han estat un tema que s’ha tractat en les quatre famílies 

entrevistades. Fet, que he entès la importància d’observar, analitzar i preguntar realment 

quines necessitats van apareixent i no tant el fet de suposar.  

Pel que fa als objectius marcats prèviament ens trobem amb alguns els quals s’han 

assolit i altres estan en procés. L’objectiu principal de conèixer el procés d’acollida a 

partir de quatre famílies, considero que ha obtingut uns resultats notables i adequats a 

les perspectives. Tot i això, cal remarcar que no he pogut adquirir la visió de totes les 

tipologies familiars d’acolliment que hi ha, per falta de la figura d’acolliments en unitats 

convivencials d’acció educativa. Una realitat que em porta a qüestionar-me per què es 

produeix aquest fet. Em pregunto quines són les causes per trobar-nos en la situació 

que aquesta tipologia de famílies, amb unes característiques en concret, siguin 

inexistent a Tarragona. Hi ha un funcionament darrere que potenciï aquesta feina? Les 

educadores social ho veiem com una possible via laboral?  

Tot i això, he pogut contrastar els diferents punts de vista de diferents famílies d’acollida, 

he comparat informació amb el marc teòric i he recollit experiències per tal de facilitar la 

qüestió principal de com viuen les famílies acollidores.  

En canvi, en els objectius relacionats al documental, trobem que s’ha aconseguit la gran 

part i d’altres estan en procés. És a dir, s’ha realitzat adequadament el vídeo, però pel 

que fa a la difusió entenem que és un objectiu que s’ha de seguir treballant i que, pot 

ser, tampoc troba un final. Sinó que la idea, és que poc a poc, s’expandeixi més i això 

és possible amb el temps i la dedició adequada.  
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5.2 REFLEXIONS ENVERS EL PROCÉS D’APRENENTATGE 
 

Els aprenentatges han anat apareixent durant tota la investigació, igual que els dubtes i 

qüestions; que aquests de nou em portaven a nous conceptes i idees. Aquest “peix que 

es mossega la cua” em generava més interès per seguir avançant i coneixent. Els 

aprenentatges dels quals em refereixo, no sol vénen produïts pels conceptes del marc 

teòric, sinó que també a quines coses millorar a l’hora de fer una entrevista, com 

analitzar-la, com estructura una investigació, etc. També, he après de les famílies que 

han sigut partícips de la recerca.  

Pel que fa als aprenentatges adquirits en el marc teòric, m’he endinsat en la llei LDOIA, 

fet que m’ha ajudat a entendre diferents situacions i experiències que vivien les famílies 

d’acollida. He pogut comprendre de quina manera influeix i marca la llei el nostre dia a 

dia, tot i que en algunes ocasions no arribem a ser conscients. Pel que fa als conceptes, 

la gran majoria d’autors i d’autores segueixen un patró força similar i amb concordança 

amb la llei. Tot i això, m’ha resultat difícil trobar informació sobre com viuen el procés 

d’acolliment les famílies d’acollida. És a dir, la gran majoria d’informació o estava 

enfocada institucionalment o encarada cap a la mirada dels i les menors.  

Durant la investigació, duent a terme les entrevistes, he pogut veure com els objectius, 

la temporalització i les idees a treballar anaven canviant en petits matisos. Entenent que 

en les recerques tot i tenir les coses molt clares, la realitat és tan complexa que 

segurament es produirà algun canvi durant el camí. Realment, aquest fet és el que m’ha 

donat l’oportunitat de treballar la meva flexibilitat com a futur educador social. He hagut 

de buscar alternatives i modelar-me a la situació adversa que es produïa en aquell 

moment. D’aquesta manera, també, he hagut d’observar una vegada rere l’altra les 

necessitats i l’entorn que me’n voltava. És a dir, no sols havia de ser conscient de les 

necessitats de la meva investigació, sinó que també tenir cura de les necessitats de les 

persones a qui volia entrevistar. Trobar l’equilibri a tot això, ha estat difícil.   

Tan mateix, a les entrevistes, he anat aprenen com dinamitzar-les i com moderar-les. 

Les que han sigut més costoses han sigut les entrevistes amb parella. En aquestes he 

observat com una d’elles sempre agafava més protagonisme. Per intentar resoldre 

aquest aspecte, intentava realitzar les preguntes encarant-les cap a la veu menys 

escoltada o oprimida. Igual que també reforçava positivament la seva intervenció i 

intentava mantenir un contacte visual per tal de potenciar la seva participació. Aquest 

fet millorava la situació als primers minuts, però poc després es repetia el patró. Com 

realitzar adequadament una entrevista amb més d’una persona? Quins són els aspectes 
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que se m’han escapat de les mans? O quines eines o tècniques hi ha que no haguí 

utilitzat? Tinc present que aquest punt encara l’he d’anar treballant més. Tot i això, 

considero que a totes les entrevistes hi ha hagut un ambient càlid i educatiu. 

Amb relació dels aprenentatges adquirits i les famílies entrevistades, he pogut veure que 

tot i ser famílies d’acollida amb tipologies diferents, hi havia molts aspectes que 

compartien, com per exemple:  el sentiment de dol, algunes experiències socials 

d’incomprensió sobre l’acolliment, preocupacions, desitjos, entre d’altres. Tot i això, 

també he vist l’altra cara de la moneda i he comprès que cada situació era molt diferent 

i per tant, havien tingut acompanyaments i processos diversos. Aquest fet és clau com 

a futurs educadores socials, ja que en molts moments podem englobar tot un col·lectiu 

i pensar que com tenen característiques iguals, se’ls ha d’acompanyar de la mateixa 

manera. Però la realitat es troba en què l’acompanyament ha de ser totalment 

individualitzat, inclús en la mateixa família no faràs el mateix seguiment al menor, que 

al pare o que a la mare. També, remarcar la importància d’aquest acompanyament 

institucional i professional. He vist, amb diferents veus, l’agraïment i el reconeixement 

cap als tècnics els quals s’han topat i s’han recolzat. Aquest fet em dona a pensar que 

a vegades, les persones educadores, no acabem de ser conscients de la potència que 

té el rol que realitzem i l’autoritat amb la qual ens desenvolupem. Per tant, considero 

que hem de ser responsables i vetllar per realitzar una feina a l’altura a la què es 

mereixen les persones a les quals atenem.  

Per acabar, dos últims aspectes que han estat presents durant totes les entrevistes i 

dels quals he après molt i m’han donat molt a pensar: l’amor i l’educació. Com he 

comentat en els agraïments, aquestes quatre famílies m’han recordat que el teixit de la 

vida és l’amor. En tot moment, parlaven des de l’estimació cap als menors, cap a les 

vivències, cap als seus aprenentatges adquirits gràcies a l’acolliment... Un fet que em 

recorda al concepte de Carlos Aldana Mendoza sobre l’Educació per la pau, que és la 

suma de la tendresa (efecte, amor) i la postura (posició política cap al món). He vist 

clarament com aquestes famílies portaven a terme aquesta educació, que a més, rebien 

resultats òptims i positius.  
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5.3 PERSPECTIVA DE FUTUR 
 

Com a perspectiva de futur considero que s’obren diferents camins. Primerament, el 

desig de seguir treballant amb aquest projecte i difondre el documental. Espero que en 

un futur no molt llunyà comenci a rodar tot. No sols transmetre’l per les xarxes socials, 

sinó que també, m’he posat en contacte amb l’Associació de Famílies Acollidores de 

Tarragona i Terres de l’Ebre (AFATAR) per poder crear conjuntament un espai per poder 

passar el vídeo-documental i donar la benvinguda a totes aquelles persones que vulguin 

assistir. A més, m’agradaria també contactar amb altres entitats o col·lectius, com pot 

ser alguns instituts o escoles de Cambrils per poder donar a conèixer aquest concepte 

des de l’educació formal. D’aquesta manera, donar la visió de quatre realitats que poden 

arribar a trencar mites i falses creences sobre l’acolliment i el procés d’aquest.  

Com hem anat veient durant la recerca una de les problemàtiques que es trobaven les 

famílies era a l’àmbit escolar i totes elles, també, parlaven de conscienciar i educar la 

cultura de l’acolliment. Per tant, considero que pot ser adequat poder arribar a 

adolescents, famílies i professorat per obrir un tema que el més segur que no s’hagi 

parlat o almenys durant la meu trajecte educatiu sol m’ho he topat a la universitat. Veient 

com a rellevant i necessari l’acció educativa per donar a conèixer i al mateix temps 

provocar una conscienciació social sobre l’acolliment familiar. Per tant, pot ser, com a 

perspectiva de futur com a educadors i educadores cal revisar i analitzar els temaris que 

es donen a l’aula, quant de temps es dedica a parlar sobre les diferents realitats que ens 

envolten i de quina manera. Com definim la família? Quines tipologies diem que hi ha, 

donem reconeixement a totes?  Una feina que també s’ha de dur a terme fora de les 

aules. Donant-nos a entendre que la responsabilitat no sol recau a les persones que 

formem part de l’àmbit de l’educació, però que aquests tenen un rol favorable per facilitar 

la tasca. En aquest aspecte, proposo, com a possibles solucions:  

➢ La reestructuració del temari on faci referència, també, a aquelles famílies fora 

de la normativa heteropatriarcal classista 

➢ Normalitzar i habituar el parla de la infància i l’adolescència desemparada i les 

dificultats que hi ha per atendre, donar a conèixer aquesta realitat 

➢ Oferir un espai on poder tractar problemàtiques o preocupacions dels i les 

alumnes  

➢ Realitzar cursos o adquirir coneixements per les i els mestres.  

Un altre aspecte a tenir en compte com perspectiva de futur, és el tema de les emocions 

dins l’àmbit de l’acolliment, durant la recerca han anat sortint en molts moments la 
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importància d’escoltar-les i atendre-les, fet que m’ha provocat moltes ganes d’indagar 

molt més en aquest aspecte.  Considero que la meva recerca obre les portes a poder 

indagar i qüestionar-se més la manera en què es pot treballar tots aquests aspectes.  

Un punt rellevant a tenir en compte, tot i no ser intrínsec a l’acolliment hi està estretament 

lligat, és l’estat dels centres i institucions de menors. Considero que durant la recerca 

hem pogut veure la realitat  i algunes opinions en què es qüestionen la manera de 

funcionar d’aquests. Pot ser, hauríem de veure, com a educadores socials, si realment 

estem funcionant de la millor manera possible o simplement “apaguem focs” per la 

quantitat de feina desbordant amb la que ens trobem. Enfocar, potser, més energia en 

potenciar l’acolliment familiar i així provocar una millora en les entitats i institucions 

d’infants i adolescents amb situació de desemparament.  

Per acabar, seguir avançant en tot l’àmbit d’educació social com s’està fent. Cada cop 

hi ha més eines i recerques que ofereixen conceptes i tècniques a tenir en compte en el 

món laboral. Agrair doncs tota aquesta tasca que es realitza, el temps dedicat i l’esforç 

que comporta. Com hem pogut veure durant aquesta investigació, diferents famílies, 

concretament la d’urgència i de curta durada, comentaven les millores que s’havien 

realitzat durant aquests anys en què ells i elles formaven part del món de l’acolliment. 

Un factor positiu que ens ha de donar energia per seguir avançant i així donar un millor 

acompanyament tant en l’infant o adolescent acollit, com en les famílies biològiques o 

les famílies acollidores.  

  



  

51 
 

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA 
 

LLEIS 
 

Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s’aprova el reglament de protecció dels menors 

desemparats i de l’adopció, DOGC núm. 2307 (1997) 

Llei 13/1997, de 19 de noviembre, de creació de l’Institut Català de l’Acolliment i de 

l’Adopció, DOGC núm. 2527 (1997). 

Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de carácter econòmic, DOGC núm. 

4591 (2006).  

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infancia i l’adolescència, 

BOP. 720/VIII (2010). 

 

RECERCA AMB DOCUMENTS ELECTRÒNICS 
 

AFABAR (2014). Les etapes de l’acolliment. Associació de Famílies Acollidores de 

Barcelona. Consultat 18 d’octubre del 2018, des de http://afabar.org/les-etapes-

de-lacolliment/ 

AFATAR (2018). Associació de Famílies Acollidores de Tarragona i Terres de l’Ebre. 

Consultat 18 d’octubre del 2018 , des de https://somafatar.wordpress.com/ 

Asociación de familias de acogida de Navarra (2019). Libros recomendados. Consultat 

18 d’octubre del 2018 , des de http://magale.org/libros-recomendados/ 

Astorch, N. (2018, desembre 12). Un total de 85 menors viuen en 75 famílies d’acollida. 

El punt avui. Consultat 9 octubre 2018, des de 

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1519222-un-total-de-85-

menors-viuen-en-75-families-d-acollida.html 

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (2018, setembre 25). Són els 

CRAE saturats els que han d’acollir les infants i adolescents estrangers no 

acompanyats? Debat i solucions JA!. CEESC. Consultat 9 d’octubre del 2018, 

des de https://www.ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/720-crisi-mena 

Departament de Benestar Social i Família (2014), Institucions Col·laboradores 

d’Integració Familiar (ICIF). Consultat   25 de setembre del 2018, des de 

http://afabar.org/les-etapes-de-lacolliment/
http://afabar.org/les-etapes-de-lacolliment/
https://somafatar.wordpress.com/
http://magale.org/libros-recomendados/
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1519222-un-total-de-85-menors-viuen-en-75-families-d-acollida.html
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1519222-un-total-de-85-menors-viuen-en-75-families-d-acollida.html
https://www.ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/720-crisi-mena


  

52 
 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/acolliments_i_adopcion

s/acolliments/icif/ 

Departament de Benestar Social i Família (2014). Procediment per acollir un infant. 

Consultat  25 de setembre del 2018, des de 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/acolliments_i_adopcion

s/acolliments/procediment/ 

Generalitat de Catalunya (2013). Acolliment familiar. Consultat 25 setembre 2018 , des 

de https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/adopto-i-o-acullo-un-

infant/acolliment-familiar/#bloc1 

Generalitat de Catalunya (2016). Acogimiento familiar de un menor. Consultat 25 

setembre 2018, des de https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-

temes/Acolliment-familiar-dun-menor 

Institut d’Estadística de Catalunya (2018). Acolliments i adopcions. Infants de Catalunya 

(Base de dades). Consultat 15 d’octubre del 2018, des de 

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=853 

 

RECERCA AMB DOCUMENTS IMPRESSOS  
 

Amorós, P. (2002). Les noves perspectives de l’acolliment familiar. Informe sobre la 

situación de la familia a Catalunya, 216. 

Amorós, P., Palacios, J., Fuentes, N., León, E., i Mesas, A. (2003). Famílies cangur: Una 

experiència de protecció a la infància. Barcelona: Fundació ”la Caixa”. 

Blaxter, L., Hugues, C., i Tight, M. (2008). Cómo se investiga(Vol. 20). Graó. 

Campos, C. R. L’entrevista com a técnica nuclear de l’observació participant. Universitat 

Oberta de Catalunya. 

Caparrós, N., Civera, N. C., i Jiménez-Aybar, I. (2001). El acogimiento familiar: aspectos 

jurídicos y sociales (Vol. 29). Ediciones Rialp. 

Casellas, S., i Mayoral, J. (2010). L’acolliment familiar professionalitzat d’infants i 

adolescents en unitats convivencials d’acció educativa. Barcelona: Col·lecció 

Eines. 

Cebral i Pilon, C., i Agut i Masip, T. (2015). L'acolliment familiar: una mesura de protecció 

a l'infància. 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/acolliments_i_adopcions/acolliments/icif/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/acolliments_i_adopcions/acolliments/icif/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/acolliments_i_adopcions/acolliments/procediment/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/acolliments_i_adopcions/acolliments/procediment/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/adopto-i-o-acullo-un-infant/acolliment-familiar/#bloc1
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/adopto-i-o-acullo-un-infant/acolliment-familiar/#bloc1
https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Acolliment-familiar-dun-menor
https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Acolliment-familiar-dun-menor
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=853


  

53 
 

Creus i Ferré, E., Pintó i Sala, M. i Gaseni i Ventura, M. (1994). Legislació estatal i 

autonòmica sobre protecció dels menors en situació d’alt risc social. Barcelona: 

Departament de Benestar Social.  

Denzin, N. K., i Lincoln, Y. S. (2005). The Sage Handbook of Qualitative Research. 

London, Inglaterra: Sage. 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. (2018). Informe estadístic mensual 

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Recuperat de 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciai

adolescencia/dades_sistema_proteccio/2018_01_informe.pdf 

Esteve, A. (2007). Las fases de adaptación del menor en el Acogimiento 

Familiar. Trabajo presentado en las Tretzenes Jornades de Foment de la 

Investigació. Universitat Jaume I, Castellón.  

Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (2009). Guia sobre l’acolliment familar. 

Consultat 10 de gener del 2019, des de 

http://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/01totes_les

_publicacions_menys_bsf/04_familia_infancia_i_adolescencia/f-

k/guia_sobre_lacolliment_familiar/guia_acolliment_final.pdf 

León, J., Amadó, N., Pastó López, T., Vidal, A., Rosa, M., Comellas, M., ... i Gil, L. 

(2017). Els processos tècnics dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 

(EAIA): presentació, mapa general, processos estratègics i de suport. 

Martí, P. A., i Iglesias, C. P. (1996). Estratègies d'intervenció en l'acolliment 

familiar. Temps d'Educació, (15), 133-145. 

Marzo Arpón, M. (2009). Educador social i infancia en situación de risc: L’atenció 

residencial a infants i adolescents a Catalunya. Barcelona: Generalitat de 

Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania.  

Moberly, G. (2018). Emocions i sentiments en l’acolliment familiar. Barcelona: Fundació 

Plataforma Educativa. 

Parlament de Catalunya (2009). Els drets dels infants. Els quaderns del Parlament. 

Consultat 8 de gener del 2019, des de 

https://www.parlament.cat/document/cataleg/48039.pdf 

Paúl Ochottorena, J. i Arruabarrena Madariaga, M. (2007). Manual de protección infantil. 

Barcelona: Masson. 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/dades_sistema_proteccio/2018_01_informe.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/dades_sistema_proteccio/2018_01_informe.pdf
http://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/01totes_les_publicacions_menys_bsf/04_familia_infancia_i_adolescencia/f-k/guia_sobre_lacolliment_familiar/guia_acolliment_final.pdf
http://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/01totes_les_publicacions_menys_bsf/04_familia_infancia_i_adolescencia/f-k/guia_sobre_lacolliment_familiar/guia_acolliment_final.pdf
http://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/01totes_les_publicacions_menys_bsf/04_familia_infancia_i_adolescencia/f-k/guia_sobre_lacolliment_familiar/guia_acolliment_final.pdf
https://www.parlament.cat/document/cataleg/48039.pdf


  

54 
 

Valle, J., Bravo, A., López, M. (2009). El acogimiento familiar en españa: implantación y 

retos actuales. Papeles del Psicólogo, 30(1), 33-41. 

Vargas-Jiménez, I. (2012). La entrevista en la investigación cualitativa: nuevas 

tendencias y retos. Revista Electrónica Calidad en la Educación Superior, 3(1), 

119-139. 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXOS 
 

COM VIUEN LES FAMÍLIES D’ACOLLIDA EL PROCÉS D’ACOLLIDA 

EXPERIÈNCIES DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 Treball de Fi de Grau 

Grau en Educació Social  

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes 

Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 

Vic,  

Albert Baquer Gómez 

 



 

2 
 

ÍNDEX 
 

ANNEX 1 ................................................................................................................................... 1 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES............................................................................................... 1 

ANNEX 2 ................................................................................................................................... 3 

TROBADA AMB ICAA TARRAGONA ........................................................................................ 3 

ANNEX 3 ................................................................................................................................... 7 

FULL D’INFORMACIÓ ............................................................................................................. 7 

ANNEX 4 ................................................................................................................................... 8 

MODEL BASE DEL CONSENTIMENT INFORMAT ...................................................................... 8 

CONSENTIMENT INFORMAT FAMÍLIA D’ACOLLIMENT PERMANENT....................................... 9 

CONSENTIMENT INFORMAT FAMÍLIA D’ACOLLIMENT DE LLARGA DURADA ......................... 10 

CONSENTIMENT INFORMAT FAMÍLIA D’ACOLLIMENT DE CURTA DURADA .......................... 11 

CONSENTIMENT INFORMAT FAMÍLIA D’ACOLLIDA D’URGÈNCIA .......................................... 12 

ANNEX 5 ................................................................................................................................. 13 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA – ACOLLIMENT DE CURTA DURADA ............................... 13 

ANNEX 6 ................................................................................................................................. 27 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA – ACOLLIMENT PERMANENT ......................................... 27 

ANNEX 7 ................................................................................................................................. 35 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA – ACOLLIMENT DE LLARGA DURADA .............................. 35 

ANNEX 8 ................................................................................................................................. 46 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA – ACOLLIMENT D’URGÈNCIA.......................................... 46 

ANNEX 9 ................................................................................................................................. 61 

TRIANGULACIÓ I CODIFICACIÓ ............................................................................................ 61 

 

 
 



 

1 
 

ANNEX 1 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES 

 

 



 

2 
 

 

  



 

3 
 

ANNEX 2 
 

TROBADA AMB ICAA TARRAGONA 
 

Albert: Bon dia, estic realitzant el TFG sobre l’acolliment familiar i com viuen les famílies 

d’acollida el procés d’acolliment. I m’agradaria poder veure una mica la visió de ICAA. 

Primerament gràcies per atendrem.  

ICAA: De res, a veure com ho podem fer això, segur que bé. 

Albert: La meva recerca sobretot es centra en la visió de les famílies i com viuen tot el 

procés. Estic realitzant una entrevista per cada tipologia d’acolliment. Però m’he trobat 

en la dificultat de contactar amb famílies UCAE. En sabeu d’alguna que li pugui 

interessar participar en aquest treball? 

ICAA: Actualment ens trobem que no hi ha famílies UCAE a Tarragona. Abans hi havia 

dos, però una al final per diversos motius va deixar de ser-ho i l’altra s’ha anat a viure a 

Barcelona. Realment és un problema.  

Albert: Ostres... Ja.. D’acord.  La pregunta que em plantejo és considereu des de ICAA 

que l’acolliment es coneix socialment a Catalunya i exactament a Tarragona? 

ICAA: La veritat és que no, tot i fer macro campanyes de tan en tan, ens trobem que 

encarà hi ha molta feina a fer. Tot i això, la feina també es fa de mica en mica. Ara fa 

poc, vam impulsar una campanya, no se si l’hauràs vist. Però clar las macro campanyes 

són molts diners, molta feina, molt de temps... 

Albert: Sí, sí la conec. Per altra banda, en el meu TFG estic pensant en du a terme un 

vídeo-documental molt significatiu i no generalitzador en el qual aquestes entrevistes de 

les que parlàvem en famílies d’acollida surti visible. He estat plantejant la possibilitat de 

que pot ser us interessa col·laborar o treballar conjuntament per visibilitzar-lo més i 

donar-lo més a conèixer, com ho veieu?  

ICAA: Bueno des de ICAA no realitzem col·laboracions amb persones individuals, però 

ho hauria de parlar amb ICAA general. Tot i això, ho veig difícil, ja que nosaltres tampoc 

fem la feina de difondre. Pot ser podries parlar amb CAF a la Casa Sant Josep, allà pot 

ser trobaràs el que busques.  

Albert: D’acord, m’ho apunto. Gràcies. També m’agradaria saber com funciona ICAA... 

quin és l’engranatge?  
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ICAA: Serveis Socials, denuncies particulars, metges, pediatres, escoles... Totes 

aquestes son fonts de detecció de situacions d’infants que es poden trobar en alt risc o 

de desemparament. La llei diferencia molt bé el que es una situació de risc de la que és 

una situació de desemparament. Si estem parlant de situacions de risc, és a dir, si 

Serveis Socials ens detecta de situacions d’infants en situació de risc, ho comunica a 

l’EAIA. L’EAIA intervé a nivell preventiu mitjan l’elaboració del COSE (Compromís 

Socioeducatiu) amb la família i treballen sobre el medi amb el nen a casa, val? Quan 

aquesta situació de risc esdevé cap a una situació de desemparament o després d’un 

treball continuat, d’un o dos anys, amb compromisos que no es compleixen i la situació 

empitjora; l’EAIA intervé proposant a la DGAIA el desemparament d’aquest menor. 

Llavorens, quan DAGAIA aplica el desemparament, primer pot fer un desemparament 

preventiu, quan cal una intervenció amb una separació del menor de la seva família. I 

això pot implicar l’ingrés al centre d’acollida o que el menor vaig en un acolliment 

d’urgència i diagnòstic, val? Tant quan van en un centre d’acollida com quan van a una 

família d’urgència i diagnòstic, mentrestant se segueix treballant per determinar la 

mesura de protecció del menor, eh? Llavorens, quan el desemparament ja es ratifica el 

desemparament i mesura de protecció. Quan la mesura de protecció que estableix la 

llei pot ser l’acolliment, sempre hi ha prioritat l’acolliment familiar que una mesura 

d’ingrés en un centre residencial. I es prioritari primer en família extensa i quan no es 

possible en família extensa, llavors, en família aliena. L’acolliment familiar pot ser en 

caràcter simple, quan es preveu per una durada curta i es treballa activament amb la 

família per recuperar. O de caràcter permanent, vale? Després, aquesta és la primera 

mesura, l’altra... Hi ha una altra mesura que és l’acolliment en UCAE, que esta pensat 

per a nens especials amb dificultats, nens amb alguna discapacitat, amb diferents 

germans que necessiten una família que estigui formada per al menys una persona amb 

experiència en el camp de l’educació. Tot i que tenim... podem acceptar diferents 

formacions i experiències en la persona. I desprès hi ha l’acolliment residencial en un 

CRAE, que també pot ser de caràcter simple o permanent. Tot això, osigui, ho fa DGAIA. 

DGAIA és qui valora quina és la millor mesura de protecció sobre un menor, sobre el 

que s’ha fet aquest estudi, s’elabora una síntesi avaluativa, que diem, una proposta  de 

protecció. I llavorens quan estem aquí... després l’ultima mesura és l’acolliment 

preadoptiu, perdo. Quan estem aquí o quan estem aquí , infància diu “jo necessito una 

família d’acolliment simple, una família d’acolliment permanent, una família UCAE o un 

centre d’acolliment preadoptiu. Llavors és quan ens ve a nosaltres  a ICAA i ens diu 

“Vosaltres que gestioneu les famílies, vosaltres que teniu borses de famílies a l’espera 

de que lis poguem proposar un infant; busqueu-nos una família per aquest nen, amb 

aquestes característiques”, val? Llavors, nosaltres com treballem a l’ICAA? Bueno el 
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tema de l’acolliment preadoptiu, gestionem nosaltres directament lo que es la borsa 

famílies. En el tema de l’acolliment tenim com et deia, aquest conveni amb l’entitat... 

(agafa un tríptic) Hi ha alguna data que no esta bé. Però veus això és de la última 

campanya que es va fer. Aquestes són totes les que diem les ICIF que hi ha a tot 

Catalunya. A Tarragona, està aquí, tot i que l’adreça ara no està bé.  On hi ha el CRAE, 

també, Sant Josep. Llavors, quan nosaltres tenim un cas; primer mirem encara que 

tinguem el conveni amb aquesta entitat, en el fons qui té la competència és ICAA. Però 

busquem a través d’aquesta entitat que son els que valoren famílies, els que busquen 

famílies i els que quan constituïm un acolliment fan el seguiment directament, d’aquest 

acolliment, vale? Llavors, quan és possible tenir família pel cas que ens han proposat; 

doncs llavors ja constituïm l’acolliment i delegem en aquesta entitat que faci el 

seguiment. Això seria una miqueta com funcionem. Clar, què ens passa? Doncs quan 

ens fan demanda de una família per un nen a parti de set, vuit anys; doncs no tenim 

família. O a vegades, ens fan demanda podria ser de cinc anys i resulta que podríem 

tenir una família; però resulta que la família acollidora viu al mateix municipi que la 

família biològica. Llavors, per una qüestió també de seguretat i de privacitat, perquè a 

vegades les famílies biològiques no estan d’acord tampoc en que els nens vagin en una 

mesura d’acolliment, i que vagin de visites supervisades... vull dir que tampoc és de dir 

“el nen va amb una família, aquella família es posarà en contacte biològica per en ells” 

No, sempre hi ha una intervenció tècnica a darrere. No se si era una mica això el que 

em preguntaves... 

Albert: Sí, sí, totalment. 

ICAA: Clar, quan el CAF, Casa Sant Josep, Centre d’Atenció Familiar, ens diu “Sí tenim 

família per aquest nen” Llavors si es una família de diagnòstic, llavors en menys de vint-

i-quatre hores doncs ja es constitueix. Si es un acolliment, intentem fer un acoplament, 

fem la proposta a la família, expliquem una mica el cas, si el nen està en un centre, van 

al centre establint un calendari, etc. Fins al dia que el nen va a viure a casa de la família. 

I mentres el nen viu a casa d’aquesta família, mante el contacte amb la seva. Tenint en 

compte el que ha establert DGAIA, en funció de cada cas segueix quin és el regim de 

relació entre el nen i la família biològica. 

Albert: Llavors, el seguiment que fa quan està en acolliment, el fa CAF? Sí, no? 

ICAA: Sí, sí. Nosaltres estem com si diguéssim a la segona línia, no? A veure el CAF 

sempre fa per delegació nostra. Vull dir, el CAF no pot fer res sense el consentiment 

previ de nosaltres. Però ells poden fer les sessions informatives, per exemple.  

Albert: D’acord, perfecte! Doncs ja estaria, moltíssimes gràcies pel teu temps i dedicació.  
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ICAA: Ja et dic qualsevol cosa que necessites doncs si et podem ajudar... 

Albert: Sí, perfecte i moltes gràcies.  
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CONSENTIMENT INFORMAT FAMÍLIA D’ACOLLIDA D’URGÈNCIA 
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ANNEX 5 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA – ACOLLIMENT DE CURTA 

DURADA  
 

Albert: Bueno primer que tot agrair-vos l’oportunitat de trobar-nos i compartir la vostra 

experiència. Aquesta entrevista semiestructurada consta de quatre blocs: història, 

procés d’acolliment, conscienciació social i gestió d’emocions. Dintre d’aquests apartats 

el que busquem és que ens expliqueu la vostra vivència com a família acollidora. 

Primerament, si podeu fer una petita presentació de qui sou, com us dieu, on viviu i a 

que us dediqueu... 

Isabel: Bueno jo em dic Isabel, visc a Tarragona i en aquests moments tinc 60 anys. I 

em dedico, la meva feina és comercial.  

Tono: Jo sóc Tono de Tarragona també i treballo a la distribució de premsa.  

Albert: Perfecte, doncs per començar amb grans trets com definiríeu l’acolliment? 

Isabel: Una experiència molt difícil d’explicar i també per molta gent molt difícil 

d’entendre, i molt emocionant. És una experiència dura eh... Molt dura. Des de que 

comences a acollir fins que acaba un acolliment... Bueno... tens sentiments molt 

contradictoris, molt difícils i costa gestionar-ho.  

Tono: Especialment els primers acolliments que l’arribada és un dubte, quan marxa el 

nen o la nena és un trencament de cor, i fins que no aprens a gestionar totes les 

emocions és difícil.  

Albert: D’acord, llavors tot el que anàvem dient d’història, quan vau començar a acollir? 

Isabel: Nosaltres vam iniciar el procés a l’any 1992. Nosaltres tenim dos fills biològics i 

sí que pensàvem que podíem atendre o cuidar a més infants, no? Tampoc sabíem en 

aquell moment que existia l’acolliment. Va ser una cosa que... Bueno... Vam anar a 

preguntar, vam anar a informar-nos, vam anar... Bueno més que preguntar i informar-

nos vam anar a oferir-nos com a família per poder cuidar infants a casa nostra, no? 

Perquè nosaltres enteníem i ens veiem capacitats per fer-ho, no? Per cuidar a més nens 

a part dels nostres fills. Llavors quan vam anar a informar-nos i a preguntar, si que ens 

van dir que hi havia la possibilitat d’acollida i ens van explicar el que era. I Bueno sí... 

ens ho vam haver de pensar...evidentment, perquè també estaven implicats els nostres 

fills, en aquell moment eren petits. I llavors vam decidir tots quatre tirar-ho endavant.  



 

14 
 

Albert: El motiu de per què acolliu, quin és?  

Isabel: Ostres... això sí que m’has fet la pregunta del segle, eh?  

Tono: Vam arribar una mica per casualitat a l’acolliment no?  

Isabel: Sí, vam arribar per casualitat, i penso que una mica... 

Tono: Pensant en si algun nen no el poden cuidar, doncs nosaltres podem fer-ho, no? 

Isabel: Sí, és una acció d’ajudar amb algú, no tampoc al nen, eh? Ajudar al nen 

evidentment, però també ajudar una mica com a la família. Ser una mica solidaris amb 

famílies que es troben en determinades situacions que no poden atendre bé als seus 

infants. Una mica era això, no? Tampoc era allò l’acolliment d’un nen. No sé... La nostra 

finalitat era ser una mica solidaris amb infants que ho necessitessin. I Bueno de fet tot 

això ens ha mogut sempre, no? Ser solidaris amb això, no? Perquè realment hi ha molts 

infants que no se’ls pot atendre correctament. Era, és, principalment la solidaritat.  

Albert: Vale, llavors quina tipologia o de quina manera heu acollit? 

Isabel: Nosaltres hem fet acolliment temporal, acolliment d’urgència i acolliment 

permanent. Hem fet tot tipus d’acolliment.  

Tono: El d’urgència es estar disposat en que qualsevol moment et digui que hi ha un 

nen o hi ha una nena que pugui anar a casa teva ja. Et truquen al matí i a l’hora de dinar 

ja està a casa, per exemple. Evidentment llavors has de muntar-ho tot. Perquè 

normalment aquest nen o aquesta nena arriba sense mitjons, amb les sabates trencades 

o amb poca roba o amb roba no massa adient. Llavors Bueno has de... El primer dia 

comprar-li lo més urgent i desprès anar organitzant. Però sobretot i lo més important és 

que arriba amb carències afectives. I això no es gestiona tan fàcil com anar a comprar 

mitjons.  

Isabel: Bueno... potser no tant com carències afectives, però sí que a vegades arriben 

nens amb carències, no?  Potser no necessàriament afectives, però sí carències 

d’atenció, carències... pot ser afectives no tant, eh? No ho sé... d’altres tipus no? Però 

sí que és cert que, Bueno... I després quan arriben els nens és un dalt a baix també per 

nosaltres i pels nens. Perquè nosaltres no ens coneixem i hem d’aprendre a coneixe’ls, 

ens hem d’adaptar i els nens també. I això és un esforç que fem tots plegats, no? Els 

primers dies són molt angoixants. Perquè tampoc saps com tractar-lo perquè no el 

coneixes, no? Llavors els primers dies son difícils de l’acolliment.  

Albert: Llavors considereu que hi ha diferencia entre fer un acolliment d’urgència i un 

acolliment simple o permanent? 
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Isabel: No, no, no molta diferència tampoc hi ha, eh? Perquè al fi i al cap un acolliment 

simple doncs bueno potser fas un altre tipus de procés més d’adaptació, vas coneixent 

el nen una mica i tal. El que passa que tot i que pots fer un procés d’adaptació o que 

puguis veure el nen durant una setmana tres o quatre dies seguits i estar una estona 

amb ell. Un nen no és igual quan el veus una hora i una estona a quan vius amb ell. Per 

tant, sí sí tu el coneixes de que pots haver anat al parc amb ell i sortir una estona o l’has 

anat a buscar al centre d’acollida on resideix; però la convivència és la convivència. I la 

convivència amb una persona és diferent a estar amb ell una estona. I això sí que és la 

part difícil. Aquí és on comença realment la part de l’acolliment on coneixents, tirar 

endavant, veure com som cada u. Clar ens analitzem mútuament, el nen també ens 

analitza a nosaltres, eh? I el nen també aprèn a veure com som i com reaccionem. És 

mutu això, eh?  

Albert: Llavors quants acolliments heu realitzat?  

Isabel: Nosaltres hem tingut 29 infants i hem fet, si no ho recordo malament, 34 

acolliments. T’explico la diferència de tindre 29 infants a tindre 34 acolliments, això vol 

dir que ha hagut infants que han arribat a casa nostra amb mesura d’acolliment 

d’urgència i amb el temps s’han convertit en un altre tipus d’acolliment.  

Tono: Llavors amb el mateix nen han hagut dos acolliments. 

Isabel: Per això hi ha un número d’infants i una altra cosa és el número d’acolliments. 

Potser he dit 34 i han sigut 35, no t’ho sabria dir, val? Però sí, estem aquí. Però és el 

mateix infant, eh? Que no ha hagut de marxar de casa i després ha tornat, no. És un 

infant que estant aquí a casa, li han canviat la mesura de protecció i en canvi de ser 

d’urgència ha passat a ser de o temporal o permanent. I bueno això és una cosa que 

s’ha parlat amb l’administració i que nosaltres hem acceptat, evidentment.  

Albert: D’acord, però llavors, perdo eh, per deixar-ho més clar, quan temps fa que 

acolliu? 

Isabel: Doncs des de l’any 1992  

Tono: 27 anys 

Albert: Perfecte, ara passem a un altre bloc que és el procés d’acollida. Com sobretot 

l’heu viscut vosaltres. El fet de començar, suposo que també heu vist molts processos 

d’acollida que potser s’han anat modificant durant els anys o no. Com és la sol·licitud 

d’acolliment? Ja us tenen com a referents?  
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Isabel: Per començar fer acolliments, nosaltres ens vam oferir i vam fer un curs de 

formació. Impartit per tècnics de la Generalitat. Jo sé que els cursos de formació han 

canviat molt de quan nosaltres vam començar a actualment. També crec que és normal, 

perquè ara ja hi ha una experiència un aprenentatge de tots aquets anys que ha fet que 

puguin fer els cursos d’una altra manera. Llavors, nosaltres vam començar per aquí i a 

partir d’aquí entres a la bossa de famílies  

Tono: Els tècnics valoren si ets apte o no per la família de fer acolliments. 

Isabel: Clar, això es valora i llavors formes part de la bossa de famílies d’acollida. I quan 

hi ha un infant que ho necessita, els tècnics també miren si aquest nen pot encaixar bé 

en aquesta família o aquell nen, bueno... es mira on pot encaixar cada nen, no? Perquè 

pot ser la família té nens amb una determinada edat i depèn de l’edat del nen acollit no 

es considera adient que hi vagi. 

Tono: A demés et pregunten, quin acolliment estàs disposat a fer? Per exemple, 

acceptaries a un nen d’una altra raça? Acceptaries a un nen amb una disminució física, 

acceptaries a un nen amb una disminució psíquica? Llavors en funció d’aquest 

paràmetres, ells també saben si acceptes aquest nen, abans de proposar-te’l ja. El que 

passa que això, després amb el temps ha canviat, no? Per lo que un principi era “no, 

no” “ui això no seríem capaços de fer-ho”. Després amb la pràctica ens hem trobat que 

sí que som capaços de fer-ho.  

Isabel: Sí, coses que nosaltres pensàvem que no podríem fer o que no teníem la 

capacitat per fer-la, després l’hem fet. I ens hem vist que érem capaços amb situacions 

realment molt difícils, no? Però bueno, també els tècnics, osigui una cosa és quan 

nosaltres vam fer el curs de formació i una altra quan es fa ara. Jo penso que actualment 

els tècnics també orienten amb un tipus d’acolliment que consideren que pot fer cada 

persona o cada unitat familiar. Jo penso que actualment funciona molt millor. 

Tono: Hi ha més experiència 

Isabel: Que quan nosaltres vam començar, però moltíssim millor.  

Albert: Després, tu comentaves que hi havia una temporada que us trobàveu, no? Amb 

aquest infant que suposadament serà acollit.  

Tono: Quan és un acolliment d’urgència no hi ha trobada prèvia. Arribes i el veus i ja ve 

cap a casa. Però quan és un acolliment simple, per exemple, hi ha un procés 

d’acoblament que pot ser de vegades de dies només, dos o tres dies, però un procés 
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per coneixe’ns una mica, veure’ns les cares. Que el nen sapigui quina cara tens tu i que 

tu sapiguis quina cara té ell. Pràcticament de caràcter no el pots arribar a coneixe’l. 

Isabel: Sí, osigui us coneixeu de veure-us. Però bueno, també el nen, el fet d’estar i 

compartir unes hores i fer alguna activitat amb tu, el nen està tranquil, està relaxat. 

També busques amb el moment amb el que estàs amb el nen busques alguna cosa que 

ens uneixi. Que el nen no es senti incomode, no?  

Albert: I en tot aquest procés, com deies abans, que també podies fer el procés per l’altra 

família biològica o de nucli on està? És a dir, en algun moment us heu trobat amb 

aquestes famílies? Heu treballat conjuntament?  

Tono: Poques vegades, no és massa freqüent. 

Isabel: Amb les famílies biològiques en un primer moment no tenim relació, després amb 

el temps sí, però a veure... es que aquest sí és molt... dir que tenim i no tenim relació és 

una situació molt difícil. Cada infant és d’una manera, cada família biològica és d’una 

manera i la situació és diferent en cada nen i en cada família biològica. Llavors, en 

principi amb la família nosaltres no tenim relació, però sí que és cert que quan un 

acolliment és permanent, doncs arriba un moment en que casi bé es converteix com una 

cosa imprescindible que ens coneguem. Perquè ens porta la situació mateixa. Podem 

anar pel carrer, ens trobem, els nens viuran molts anys amb nosaltres... i no és un 

acolliment d’un any. 

Tono: O simplement, com que té visites amb la família, hi ha vegades que és en caps 

de setmana, arriba un moment que és imprescindible que et coneguis encara que et 

trobis en una cantonada al carrer perquè vagi el nen a la visita i després recollir-lo i 

tornar.  

Isabel: També això és una cosa que tornem a lo mateix, ho valoraran els tècnics. Valoren 

els tècnics la necessitat o que li pot aportar de positiu a l’acolliment que ens coneguem 

les famílies, no? Quan és positiu pels nens doncs llavors és el moment de fer que ens 

coneguem. 

Albert: D’acord, llavors un altres moment del procés de l’acolliment és el fi. Quan s’acaba 

l’acolliment. Llavors aquí com es planteja?  

Tono: És difícil de viure, sí. 

Isabel: Però és difícil de viure l’arribada i és difícil de viure la sortida, eh? No és que un 

sigui més difícil que l’altre. L’arribada és molt difícil perquè tens sentiments, bueno, 

contradictoris. I la sortida és molt difícil pel mateix també, perquè tens sentiments 
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realment contradictoris, no? Tu saps que marxarà, tu saps que bueno en principi estarà 

molt bé... Però... al mateix temps és un trosset del teu cor que marxa... (pausa per 

contenir l’emoció) És dur, és dur. És tot dur, l’arribada i la sortida. El que passa que 

l’arribada hi ha una cosa que tens que és la il·lusió, no? La il·lusió aquesta de bueno un 

infant que hem de treballar per ell, que hem de lluitar per ell, que hem d’estar amb ell, 

que l’hem d’ajudar... I la sortida, tot i que ets conscient de que tant si va en adopció com 

si fa un retorn amb la seva família biològica, això vol dir que les coses funcionen bé... 

Bueno no deix de doldre. Tot i que tu saps que se n’anirà i que ja està no? I que ell ha 

de fer la seva vida. I que lo normal, de fet, i lo correcte és que un nen si pot viure amb 

la seva família biològica sigui el pare, sigui la mare, sigui uns tiets, uns avis, sigui qui 

sigui... és amb qui ha de viure. Osigui això és lo normal. Però no deix de ser dur.  

Albert: Ja... entenc. Perfecte, ara encetem un nou bloc sobre la consciència social. 

Penseu que existeix aquesta consciència sobre l’acolliment familiar? Es coneix 

l’acolliment familiar?  

Tono: Ara es coneix una mica més, però encara hi ha molta gent que ho desconeix. 

Quan li dius aquest nen és acollit... diuen “adoptat?” No, no és adoptat. “Ah i com és 

això?” Quan vam començar no ho coneixia pràcticament ningú, i recordo que quan vam 

anar a fer-li el DNI el policia que hi havia a la porta ho sabia. I ens vam quedar “ostres 

aquest senyor ho sap i en canvi hi ha altra gent amb pot ser més estudis que no ho 

sabia.” 

Isabel: No, no és conegut osigui en general. Tu sí que pots parlar en algun moment 

d’algun nen acollit però el que primer que et pregunten és: “És d’aquí o d’on és?”  

Tono: Sí, hi ha el pensament que tots són del Marroc o del Sàhara o no sé... 

Isabel: I clar has de començar ha aclarir “No és que aquí també hi ha famílies amb 

necessitats, no hem de sortir d’aquí per...” Val i això ho has d’explicar. Després una altra 

cosa que, a mi personalment em molesta molt, “T’has guanyat el cel” Jo no m’he guanyat 

el cel per res. Jo no m’he guanyat el cel perquè jo no faig res per guanyar-me el cel, 

perquè no m’interessa a mi el cel, no? Ja està. “Oh, és que això que fas tu no ho fa 

qualsevol” Bueno doncs qualsevol que tingui una mica de solidaritat sí o qualsevol que 

pensi que pot ajudar amb una altra persona, sí. 

Tono: Hi ha persones que fan altres coses tant o més important, ves.  

Isabel: Ja està. No és conegut en el sentit de què és l’acolliment. Ho ha d’explicar. I a 

més tothom et diu el mateix: “I quan se’n van?” Doncs quan se’n van, se’n van. “Ah 

doncs a mi no m’agradaria que me’ls prenguessin” Bueno és que a mi no em pren ningú 
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res, és que no és meu. Ni els meus fills són meus. Llavors el meu fill convivim, 

compartim, fem una sèrie de coses junts, però no és res meu. Llavors si el meu fill no 

és meu, el nen acollit... 

Tono: No és teu en el sentit que no és propietat teva.  

Isabel: Clar, en aquest sentit.  

Tono: El nen acollit menos. 

Isabel: Tampoc, clar. Llavors jo entenc que l’ajudo aquella temporada en què la seva 

família s’està recuperant, s’està... bueno està gestionant d’alguna manera poder tenir 

alguna estructura familiar perquè el nen pugui retornar. Però, llavors jo no ho veig així. 

No veig ni que sigui una cosa tan gran lo que jo faig, ni que em mereixi el cel, ni... I 

bueno hi ha preguntes que realment et molesten, com això, “I quan te’l prenen?”. A mi 

això em dol molt, no? Em fan sentir malament. Però bueno això és el que pensa la gent, 

no? És així. Llavors, després, la gent a vegades diu “Ja tens ganes d’embolicar-te en 

aquestes coses tenint com tens els fills grans. Doncs sí. Clar. Si realment tinc els meus 

fills grans i sí no tindria que aixecar-me cada dia a fer esmorzars, però jo porto aixecant-

me fent esmorzars 35 anys de la meva vida. Fa que faig esmorzars cada dia al matí i 

porto als nens a l’escola o a l’escola braçol. Perquè primer he portat als meus fills i 

desprès he portat als acollits. Doncs, bueno mira, ja està, porto tots aquets anys.  

Albert: Llavors, no es coneix el concepte i enteneu que no hi ha una consciència social? 

De pot ser que hi ha aquest problema i aquesta realitat en què hi ha molts infants en 

què potser han d’anar fora, una temporada, de la família biològica... 

Isabel: No, no es coneix el problema i no es veu aquesta necessitat. I després una altra 

cosa, de que no es veu el problema, és que la majoria de la gent no estan disposades 

a fer res pel que no siguin pels seus. Aquest és el principal problema, que la majoria de 

la gent no estan disposades a fer res, absolutament res, que no sigui pel seu fill, per la 

seva família o pels seus, per els altres no. Perquè clar, evidentment, això és una cosa 

que la fas i t’has d’implicar. I requereix d’esforços. No t’enganyaré, nosaltres ha hagut 

dies que quan ens hem anat al llit ens hem mirat i hem dit “Ostres tu qui ens ha manat 

fotre’ns en aquest merder?” O “Qui ens hauria de dir que ens trobaríem on ens trobem?” 

Perquè aquell dia has tingut un mal dia, perquè aquell dia ha sigut tot un dia de 

problemes i tal. I a la nit dius... (sospir). Al dia següent t’aixeques i dius “Vinga!” 

Tono: Sí, apareixen dubtes i que dius “Pf... plaguem perquè això ja no es pot resistir” 
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Isabel: Sí, sí, és dur. Fer acolliments és dur.  És molt gratificant, eh? Però és dur. Pots 

ensenyar moltes coses als nens, però tu també aprens moltíssimes dels nens, eh? 

Moltíssimes. És una experiència de vida això, eh? Hi ha coses que no, canvis que 

nosaltres com que portem tants anys, canvis que nosaltres hem interioritzat que en 

aquets moments ja no tenim consciència que els hem après a causa de l’acolliment.  

Tono: Sí, hem après coses que ara ja no ets capaç de distingir... has de reflexionar i dir 

“ ostres això m’ho va ensenyar un nen”  

Isabel: Ha hagut coses que les tenim tan interioritzades que nosaltres ens costa, hem 

de pensar les coses per donar-nos compte que són a conseqüència d’haver acollit. I les 

tenim tan interioritzades que formen part de la nostra vida. 

Albert: D’acord. Per tant, seguint el fet que comenteu que no hi ha consciència social 

davant aquest tema. Com creieu que es podria donar a conèixer o que és el que falta?  

Isabel: Pregunta complicada, complicada. 

Tono: Sí, perquè és evident perquè la Generalitat fa campanyes de tant en tant i es fan 

anuncis i això, però la principal qüestió és que si jo no estic disposat a fer una cosa, és 

igual que m’ho anunciïn per televisió o com que m’ho expliquin en persona. 

Isabel: Has d’estar disposat a fer alguna cosa per els altres. És bàsic. 

Tono: No ho sé... Jo m’ho plantejo a l’inrevés. Jo me n’aniria amb un vaixell que està 

perdut al mar? No, perquè em fa por. O no perquè no estic disposat, no? En canvi, hi ha 

gent que ho fa i ho passa malament perquè no van de vacances. Doncs clar com es pot 

fer que hi hagui més famílies disposades ha acollir? És complicat. 

Isabel: Bueno és complicat... Jo penso que hi ha una manera d’arribar-hi, però és una 

manera... és ser formiga, no? Osigui les macro campanyes jo no dic que no estiguin bé, 

que no siguin bones, que no facin certa conscienciació o que per lo menys no remoguin 

coses internes a la gent... Però penso que hi ha una manera més senzilla i que no costa 

diners. És el dia a dia, no? L’entorn de les famílies d’acollida, el que l’escola puguin 

parlar d’acolliment i d’una manera oberta. Perquè hi ha una altra cosa que passa que a 

vegades quan un nen diu que és acollit, doncs després els nens se n’enriuen o no 

l’accepten de la mateixa manera. Osigui que és una mica una cosa social. Llavors clar 

si un nen que explica que és un nen acollit i ja per això ha de tenir diferencies, els nens 

aprenen a protegir-se. Els nens no ho diuen. Llavors seria una cosa que hauria, primer 

de tot, interioritzar la societat. Tenim gent a la nostra societat que necessita de la nostra 

ajuda. I ja està i no passa res. I no s’ha de menysprear a un nen perquè sigui acollit, 
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perquè sigui adoptat, o perquè sigui de color negre, o perquè sigui de color que sigui... 

ja està. I això és el que no tenim interioritzat, no? 

Tono: El que va anar molt bé amb l’últim cas d’arribada a una escola, a la reunió de 

pares explicar-ho als altres pares. Perquè va haver un moviment, direm, favorable al 

nen nou, no? Per part de les famílies.  

Isabel: Però quan t’hi trobes no saps molt bé com fer-ho.  En aquell moment, nosaltres 

ho vam explicar i perquè nosaltres evidentment de l’escola, de la classe, érem els pares 

més grans. En una classe de  P5... Doncs ho vam explicar i aquella classe ho va 

acceptar molt bé. Però també és cert que hi ha classe que ni ho veuen ni ho viuen bé. 

Però bueno hi ha un petit exemple que reflecteix el com és la societat. Mira, jo estic amb 

el meu nen i el meu nen acollit em diu “mama”. I jo em trobo amb gent al meu costat que 

li diu “No, mama, no, és l’àvia.” I el meu nen acollit diu “No! És la meva mama” I la 

senyora o el senyor segueixen insistint-li “No, no... és l’àvia. “ I al final, jo tinc nens que 

han acabat plorant. I m’he vist obligada a intervindré jo. “Escolti, no li ha contestat el 

meu nen que sóc la mama? Ja està.” Osigui és una cosa tant senzilla com per què has 

d’etiquetar qui és cada u? Si actualment amb la variació que hi ha d’unitats familiars, tu 

no saps si és el papa, si és el marit de la mama, si tu no ho saps... si tu que més et dóna. 

Si tu li vols dir alguna cosa al nen, li dius “Hola nen o no ho sé” Però no cal que li diguis 

qui és aquest o qui és l’altre, no cal posar etiquetes... Doncs això està passant. I clar, 

llavors si ja partim d’aquí que ja hem d’etiquetar segons veiem, doncs clar això als nens 

ja els fan sentir malament. Jo sempre deixo que els nens es defensin. I els nens ja 

busquen els seus recursos, no? O li contesten així “No” 

Albert: Ja situacions un pèl brusques que tampoc desitgem... doncs ja per anar acabant, 

l’últim bloc que és el de gestió d’emocions és “com vosaltres heu viscut tot aquets 

processos, aquets acolliments, aquests fets violents, aquestes moments alegres o no 

tant...? L’arribada, la sortida...?” Per tant, que passa dins vostre quan passen tots 

aquetes circumstàncies?  

Tono: Mira et podria posar un exemple, el primer acolliment, quan va arribar el nen li 

teníem preparat les joguines i coses molt boniques per ell. Però ell, sabeu què volia? 

Uns mitjons, perquè tenia fred als peus. Les joguines no lis va fer ni cas en un primer 

moment, perquè ell volia uns mitjons. Llavors clar dius “Que tonto no? No sóc capaç de 

preveure que pot necessitar aquest nen.” Però és que a més, pot ser hagués tingut que, 

primer, escoltar que necessitava, no? Això en quan a l’arribada és un botó de mostra de 

lo ignorant que ets, no? I la marxada d’aquest mateix nen, el primer, quan el vam deixar 

a casa de la seva futura família adoptant, doncs vam tornar tots dos plorant com a tontos, 
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no? Però bueno... això evoluciona i aprens. Vas aprenent com gestionar les arribades i 

com gestionar les tornades.  

Isabel: De totes maneres... tela 

Tono: Tot i que cada nen que marxa et deix un petit foradet, no?  

Isabel: Jo sí que tinc que reconèixer que una cosa bona, quan acaba l’acolliment, a part 

de la tristesa que et queda i la buido que tens a casa perquè la casa és buida, es queda 

buida, osigui sembla que hi hagui.... això és horrible aquesta sensació de buidor que 

tens, costa molt. Tens molta tristesa, plores; perquè plores, bueno vull dir jo m’estic 

emocionant... per tant vull dir que plores... I nosaltres hem plorat i bueno... Per mi és 

molt bo poder tenir contacte amb l’infant. El fet de poder tenir contacte amb l’infant i que 

poguem saber d’ell, però no ha saber a traves dels tècnics. A mi que un tècnic em digui 

“el nen està bé”, doncs molt bé... 

Tono: Gràcies per dir-m’ho però... 

Isabel: Jo no vull aquesta informació. Jo vull un altre tipus d’informació. Poder tenir 

contacte amb el nen. Poder-lo veure encara que sigui no sé... un, dos cops l’any.  

Tono: O un cop cada dos anys. 

Isabel: Sí o bueno és igual poder-lo anar veient o tenir cert contacte, és el que més em 

tranquil·litza. Veure que tot va per el camí que té que anar. Això per mi és lo més 

tranquil·litzant. Però la duresa de la partida és duríssim. Tot i que tu l’has de preparar 

en el retorn i l’ajudes en el que pots i més. Però costa molta, costa molt. I a vegades 

recordes sortides de nens i te’n tornes a ensorrar, eh? Però bueno... També t’alegres 

perquè ostres si té una família adoptiva, tindrà uns pares tota la vida. I si pot tornar amb 

la seva mare, ostres, o amb el seu pare o amb els seus avis, què millor no? Això també 

és una il·lusió, no? És que és tan contradictori com et sents. Però la buidor de casa i el 

record de quan fas un menjar que sabies que li agradava i dius “ Ostres mira ara...” O 

qualsevol activitat que feies amb ell, doncs això et recorda contínuament. I passen els 

anys i encara ho recordes, no? I recordes com li deia aquell nen al crostó de pa. I quan 

“Passem el crostó de pa i ai te’n recordes quan “Fulano” deia...” Això és permanent.  

(Rialles de tots i totes) 

Albert: Val, llavors com realment vosaltres heu pogut gestionar tot això? Si teniu algunes 

tècniques, heu pogut assistir alguns llocs? 

Isabel: Bueno, ens hem ajudat nosaltres i després un tècnic que ens feia el seguiment 

a nosaltres, també, reconeixem que ens ha ajudat. I també ha hagut vegades en que 
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quan un nen ha marxat, quan no ens aguantàvem i estàvem horriblement malament, 

hem trucat i hem dit “Ei que hem de vindre a parlar, o més que a parlar a plorar” I sí, 

llavors quan hem tingut una situació així, que em tingut de dures, doncs sí, els hem 

trucat i hem demanat ajuda. Pràcticament l’ajuda que necessites és que t’escoltin. 

Tampoc és que et poden dir massa cosa... 

Tono: Però el fet que sigui un tècnic que sap... 

Isabel: Que coneix la història del nen... 

Tono: Doncs és més fàcil.  

Isabel: És més fàcil. Coneix la història del nen, et coneix a tu, sap el que heu viscut, per 

on heu passat; llavors se’t fa més fàcil. Només el fet de tenir algú que t’escolti, és 

suficient. També va bé, nosaltres estem a l’Associació de Famílies d’Acollida i 

periòdicament fem trobades que ens ajuntem les famílies d’acollida . Normalment fem 

una trobada que és lúdica i una trobada que és per ser un grup d’autoajuda. Allà ens 

expliquem una mica els problemes que tenim, el que ens passa, el que no ens passa, 

les dificultats, com fer-ho, com no fer-ho, com has enfocat allò, etc. També és un espai 

que més d’una família hem acabat plorant.  

Tono: Però aquets espais ajuden perquè... 

Isabel: Sí, però ens ajuden. 

Tono: Amb la persona que parles t’entén perquè ell també viu si no el mateix, similar.  

Isabel: Ha viscut el mateix o ho viu similar a lo teu.  

Albert: Perfecte. Llavors, ara per anar acabant, hi ha moltes famílies, que he pogut 

veure, llegir i parlar, que no s’atreveixen o no acaben de fer el pas d’acollir per por a tota 

aquesta sacsejada emocional que pot arribar a comportar. Vosaltres que teniu tanta 

experiència i heu viscut tots aquests anys l’acolliment; que els hi podríeu dir?  

Isabel: Que això no els hi tirin enrere. Que això al fi i al cap fa por... 

Tono: Fa por però enriqueix. 

Isabel: Però és una cosa que enriqueix i que el que aporta l’acolliment és una passada 

en comparació amb aquesta lluita interna de dol quan marxa un infant. Ni pensar-ho. 

Una cosa posada a la balança i l’altra, és l’acolliment. I després ja gestionaràs els 

sentiments, ja... tu ets adult. 
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Tono: I també el mateix procés de gestionar els sentiments, enriqueix. Perquè et fa 

aprendre coses, perquè et fa veure les coses d’una altra manera. I et fa valorar que hi 

ha coses a la vida que no són gens importants i d’altres que sí que són importants, no?  

Isabel: Sí, sí, i que per això que no renunciï a acollir a un infant. Segur, segur. Això no 

ha de ser motiu per renunciar. En tot cas, ha de ser motiu per acollir. Perquè la gestió 

dels sentiments en aquesta vida ens trobem en moltes coses que hem de gestionar els 

sentiments. Bueno doncs aquesta és una més, ja està. Senzillament. És difícil 

l’acolliment, eh? Però val la pena! (Rialles)  

Albert: Val molt la pena no? 

Isabel: Val moltíssim la pena! Te trobes en situacions i te trobes amb infants que mai 

t’imagines que tu t’hi podries trobar. I t’enfrontes a situacions que inclús tu has dit que 

no t’hi podries enfrontar. I en canvi t’hi trobes i tires endavant i dius “Com he pogut ser 

capaç de fer això, jo pensava que això jo no ho faria!” Però ho penses tu, eh? No és que 

ho hagui dit algú que tu això no ho pots fer. És “ostres jo això no ho sabria fer” “allò no 

seria capaç” si tu et poses limitacions... i després resulta que no. Que ho pots fer! 

Tono: Clar, és que un nen amb discapacitat no seríem capaços, no? I llavors arribar un 

nen que ningú sap que té una discapacitat i tu ho veus que la té. I llavors lluites per ell, 

busques lloc perquè t’ajudin, que vagi a teràpia, i aconsegueixes, i fas... I tens èxit i dius 

“Ostres doncs sí que érem capaços!”  

Isabel: Sí, en situacions molt diferents perquè amb 29 nens... 

Tono: Hi havia una nena que s’amagava a sota la taula i que no volia que tu li agafessis 

ni la mà, perquè havia tingut problemes de maltractament per part d’una dona que era 

la seva mare precisament. I no l’acceptava fins que va arribar un moment en què era 

una “paparreta” que sempre estava sobre teu, no?  

Isabel: Clar, tu t’arriba un infant així que s’amaga i que et rebutja, no? Clar, és dur. 

Gestionar que tu ho estàs fent per ajudar-lo i et rebutja... això és duríssim.  I dius “Bueno 

però com pot ser, jo l’estic ajudant i ella no vol saber res de mi!” Costa molt, eh? Digerir 

tot això i gestionar-ho. Per això et dic que la sortida és dura però hi ha més coses dures 

en l’acolliment que la sortida. Llavors això és una situació que et crea que dius “Ostres” 

Ens trobem amb un punt en dir “Com “punyetes” ho fem?” I la nena et rebutja, et rebutja, 

et rebutja. I has de treballar perquè aquesta nena no et rebutgi i apropar-te i fer-te-la 

teva. I bueno un nen que et mira malament... I el dia que no saps per què ni quin és el 

motiu... El dia que et fa una abrasada o que se t’acosta i t’agafa pel coll, aquell dia... 

Bueno aquell dia se’t trenca tot... I això no és una sortida, però aquell dia se t’ensorrà 
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tot el món i dius “Joder!”  (Llàgrimes) Això és difícil gestionar-ho. Jo considero que és 

més difícil això quan t’hi trobes que una sortida, no? Perquè és molt dur que et rebutgi, 

que et rebutgi i tu tinguis que estar treballant i vinga, i vinga, esforçant-hi... Per a que 

aquella nena faci un canvi i ho visqui d’una altra manera i no et vegi a tu com una persona 

que l’agrediràs. Que és com ella em veia a mi, no? Com una dona, osigui el sexe femení, 

que jo l’agrediria. I jo no li feia això, no? Però ella m’hi veia. Doncs això costa molt, eh? 

I doncs, com ho fas? No ho se com ho faig. Si m’ho preguntes no t’ho se explicar. Però 

ho vam fer, ja està. (Rialla) I és dur, és dur.  

Albert: Em quedaria més estona! Escoltant-vos 

Tono: Podem posar més pa per sopar! 

(Rialles de tots i totes) 

Isabel: Bueno és que veus aquestes coses, això per exemple que t’he dit ara d’aquesta 

nena i d’altres infants que hem tingut, situacions dures, doncs costen. Costen molt. I és 

més difícil, jo entenc gestionar això que gestionar una sortida, perquè jo sé que anirà a 

un lloc... 

Tono: En principi millor 

Isabel: Per continuar la seva vida. En canvi, gestionar això en la unitat familiar quan hi 

ha un rebuig visceral cap als altres o cap a una persona de la família, costa molt.  

Albert: I tot el sentiment de després de veure que la feina feta ha valgut la pena, no? 

Isabel: El sentiment de que... Ja et dic jo el dia que... 

(Entra una nena acollida ens saluda molt amable, li responem i continuem amb 

l’entrevista) 

Isabel: Ja et dic jo el dia que et fa l’abraçada, aquell dia se t’ensorra totes... no saps el 

que se t’ensorra. Sembla que allà hagi caigut... No sé si ja tens la felicitat dins teu no 

per aquell dia, ja ets feliç per no sé quants anys. Tens aquella cosa, aquella satisfacció, 

aquell dir “Ostres ho hem aconseguit, hem aconseguit” I llavors veus que comencem a 

funcionar com una unitat familiar normalitzada, no? Això no té preu. Aquets sentiments, 

això, no té preu. I el que aprens d’aquí tampoc té preu. I el que ets capaç després de fer 

això, quan ja has fet això et sents... Bueno dius “Si puc fer això, puc fer moltes més 

coses!” I això t’ho ensenyen els nens i l’acolliment. Però clar has de... per això et dic, 

has de posar en una balança les coses i al final dius “Osti això és una passada” És així! 
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Us presentem als nostres fills, aquest és el (nom de l’infant) el vam acollir quan tenia 

vint mesos, era un nedo, no? 

Infant: Sí 

Albert: I ara quants anys tens? 

Infant: 10 

Albert: Ostres! Que gran ja, eh!  

Isabel: Era un nedo que portava bolques, que va haver d’aprendre fer pipi al vàter.  

Albert: Això tothom!  

(Rialles) 

Albert: Doncs moltíssimes gràcies pel vostre temps, per totes les ganes i experiències 

que heu explicat. Us aniré comunicant com va el meu projecte i us el faré arribar quan 

estigui acabat. Espero que ens tornem a trobar família.  

Isabel i Tono: Gràcies a tu per donar espai i reconeixement a l’acolliment.   
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ANNEX 6 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA – ACOLLIMENT PERMANENT 
 

Albert: Ante todo agradecer la posibilidad de hacer esta entrevista. Gracias de verdad 

por tu tiempo y tu dedicación. Esta entrevista, como ya te he ido comentando es para 

mí TFG donde intento saber cómo viven algunas familias de acogida el proceso de 

acogida. He dividido la entrevista en cuatro bloques: historia, procés d’acollida, 

consciència social i gestió d’emocions. Pero primero, si te puedes presentar un poco... 

Sandra: Yo me llamo Sandra, soy educadora social y vivo en Salou. Trabajo en un centro 

de menores en Tarragona. Somos familia de acogida des de hace 7 años y tenemos 

tres niños en casa. Tenemos dos niños biológicos, tres niños de acogida y ahora 

estamos embarazados del último que va a venir dentro de poco.  

Albert: Vale, entonces si te parece empezamos con el ámbito de historia. ¿Cuándo 

empezaste con ese sentimiento de querer acoger? ¿Por qué? ¿Y cómo fue todo eso? 

Sandra: Pues nosotros participamos en actividades con una asociación que tenemos 

que hace “activitats de lleure” para niños, para niñas y para jóvenes. Y bueno en la 

asociación asistían niños de diferentes centros de menores y en esas actividades 

participaba una niña que quería tener una familia de acogida, una niña que tenía seis 

años, y siempre me lo pedía. Siempre decía “Yo quiero que seas mi familia, yo quiero ir 

a tu casa” Y bueno empezó todo como una broma y bueno al final nos animamos. 

Empezamos a hacer todo los papeles y cuando nos dimos cuenta pues no solo era 

acoger a ella sino que también acoger a ella y a sus dos hermanas. Entonces allí nos 

paramos un poco, claro, porque no es lo mismo una niña que tres. Al final nos decidimos 

en acoger a las tres e hicimos unos cursos. No fue fácil porque claro al trabajar en un 

centro de menores pues estaba un poco el debate de “Ostras, no, no se puede” Porque 

ellos lo que quieren en ese proceso es que si tu si quieres ser familia de acogida, vayas 

allí i te intereses por cualquier niño, que es lo normal. Que hagas la entrevistas, hagas 

los cursos y luego si quieres y si ellos ven que estás preparado; pues que seas familia 

de acogida de cualquier niño que ellos piensen que puede estar bien contigo. Pero no 

pensando en ser familia de acogida de un niño concreto. Esto es como otro camino que 

normalmente no se solía hacer, pero bueno… Nosotros, claro, la idea era esa. 

Estábamos bien con ella, teníamos la posibilidad, teníamos tiempo, teníamos sitio… Y 

al final pues mira, resulto que sí que ha podido ser. Y al final han sido las tres niñas 

porque iban en grupo de hermanos las tres.  

Albert: Pero, por ejemplo, ¿que puedas acoger a tres es porque realmente tienes título?  
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Sandra: No, no tiene nada que ver. Osea para acoger un niño, da igual uno que dos, 

que tres… tienes que tener tiempo, lo primero, porque si no… es como quien tiene un 

hijo. Tienes que tener unas capacidades, porque no es fácil. Un niño de acogida no es 

lo mismo que un niño que tengas en casa, es un niño que viene con una mochila, con 

unas vivencias, con unos… entre comillas, unos problemas detrás; pues que luego te 

van a ir saliendo y tienes que tener la capacidad, el tiempo y la manera de ir 

resolviéndolo. Aun que ellos te ayudan mucho, pero no, no tienes que ser ni educador, 

ni maestro ni nada de eso para tener niños de acogida en casa. Lo que sí es verdad es 

que para tener una familia de tres niños a la vez, pues la unidad familiar tiene que tener 

recursos de todas las maneras. Tanto de sitio, de espacio, de dinero, de tiempo y si 

puede ser formación o experiencia, pues mejor. Yo no tenía hijos, por ejemplo, no tenía 

ni idea de lo que era tener un hijo y niños en casa, y bueno ha salido bien.  

Albert: Perfecto, entonces, ¿el tipo de acogimiento que empezáis a hacer, cuál es? 

Sandra: Primero, bueno, esta niña iba a salir en adopción pero cuando… Hicimos todos 

los cursos para ser padres de adopción, que fueron unos meses, hicimos las entrevistas, 

todo. Y cuando íbamos para el final, resulta, que los técnicos cambiaron la resolución 

del caso y dijeron “Los padres son muy jóvenes vamos a darles más oportunidades y va 

a ser un acogimiento simple.” Entonces tuvimos que cerrar la carpeta de adopciones e 

irnos para otra vía, que es la vía del acogimiento. Cambiar el chip porque no tiene nada 

que ver acoger a un niño que adoptarlo. Y empezar de cero otra vez. Y fue un 

acogimiento simple primero. Un acogimiento simple de dos años, los padres ya habían 

tenido dos años con un plan de trabajo que no habían podido cumplir y se les dio otros 

dos años más. Esos dos años luego se ampliaron a otros dos años. Porque claro 

siempre intentas que el niño vuelva con su familia que es con quien debería de estar, 

¿no? Y bueno se dan todas las oportunidades, todos los recursos, la administración 

intenta utilizar todo lo que tiene para que los niños puedan volver con sus padres. Y a 

los 4 años cuando vieron que el retorno era bastante inviable, se les hizo un acogimiento 

permanente, que salió en aquel entonces que no existía. Entonces el acogimiento se 

decía de larga duración y ahora es un acogimiento permanente, que ya existe.; que es 

un acogimiento que se prevé que acabe cuando el niño tenga 18 años, para toda la vida. 

Entonces, actualmente, de las tres hermanas es un acogimiento permanente.  

Albert: De acuerdo, entonces en el proceso, ¿cómo lo has vivido tú? 

Sandra: El proceso, bueno yo las acogí con mi primera pareja y luego una vez haberlas 

acogido me separé y la pareja no quiso formar parte de la crianza de las niñas. Entonces 

se desentendió y con mi nueva pareja, somos los dos que somos padres de acogida de 
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ellas. El proceso hasta que las tuvimos en casa, al principio te hacen muchísimas 

entrevistas, que es normal porque claro son unas niñas que salen de un centro de 

menores y que tienen que ir a un sitio con unas garantías y sobretodo te hacen muchas 

entrevistas, preguntas y todo lo posible para que también te des cuenta de que si tu 

realmente quieres hacer una acogida o si lo que quieres es tener un hijo biológico y te 

estas equivocando. Entonces estas entrevistas te sirven para orientarte de que quieres 

hacer realmente, que si es verdad la idea que tu llevas con lo que es realmente un 

acogimiento. Sabiendo que luego el niño se va a trabajar para que vuelva a su casa, 

que el niño va a tener unas visitas con sus familias y todo lo que comporta un 

acogimiento. Entonces es un proceso duro, no es fácil porque claro es normal también 

vas a tener un niño en casa… todo lo que te preguntan de tu vida privada, te hacen 

cuestionarte muchas cosas y bueno al final cansa, pero “quien la sigue la consigue” Y 

si de verdad lo quieres pues… como todo, ¿no?  

Albert: Entonces cuando ya hay el momento en que ya van a tu casa y ya formáis parte 

de familia de acogida, ¿este proceso como se vive? 

Sandra: Cuando ya nos dijeron que toda la valoración estaba yendo bien y que íbamos 

a ser aptos. Que estábamos ya que no podíamos más, porque de verdad que te 

preguntan todo y te hacen cuestionarte todo, y porque quieres hacer esto, y porque no 

lo otro, y te preguntan muchas cosas que ni si quiera te habías preguntado tu nunca… 

Pues cuando nos dijeron que sí, que ya íbamos a ser aptos; ellos vinieron a casa, 

primero los técnicos y luego conocimos a las niñas juntas o nos encontramos a las niñas 

juntas en los despachos de ellos. Primero fue un… a ellas les comunicaron que había 

una familia, que iban a vivir con una familia que qué les parecía. El primer contacto se 

hace a través de en un cristal, ellas están en el otro lado del cristal y ya pues te ven a ti 

en el otro lado para que no sea tan violento. Van trabajando, pues la verdad, muy bien 

con ellas, las van preparando para saber que es una acogida, entender que es una cosa 

temporal, que van a seguir viendo a sus padres si se puede y bueno las preparan pues 

un poco también para trabajar el vínculo y los miedos que les puedan salir, todo… Y 

bueno hasta el día que ponen un día que dicen pues “Este día…” Bueno allí en los 

despachos quedas varios días para verlas a ellas. Salimos también a la calle con los 

técnicos, jugamos con diferentes juegos de bolos y esto muy bien… Y luego hasta el 

día definitivo que vienen a conocer la casa. Hay un día o dos que vienen a casa a 

merendar, a estar aquí, osea es una cosa que se hace paulatinamente. No llegan y te 

dicen “tal día vienen a tu casa”, no. Se hace un proceso de acoplamiento que se alarga 

más o menos en el tiempo según lo que se necesite la familia y según lo que necesite 

el niño.  
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Albert: Vale, entonces cuando ya están viviendo en tu casa, ¿hay un seguimiento 

profesional o…? 

Sandra: Sí, durante todo el acogimiento, da igual que llevas un año o que llevas 

cincuenta años. Todo el acogimiento los técnicos te hacen unas entrevistas allí en los 

despachos pues cada mes, cada dos meses, cada semana, etc. Al principio era cada 

semana o dos veces a la semana, luego era cada tres semanas… Y así se van 

espaciando en el tiempo. Y hacen entrevistas tanto los padres de acogida como a las 

niñas por separada, a las niñas juntas (el grupo de hermanas) y hacen diferentes 

trabajos en cada entrevista. Y van viendo cómo va la cosa, te dan herramientas también 

para solucionar si hay algún problema o dudas, o miedos… porque da igual que seas 

educador o que tengas hijos, es que te salen un montón de cosas que ni te imaginabas, 

¿no? Pues ellos te van asesorando también, que se agradece.   

Albert: Porque aquí, por ejemplo, ya entremos en el bloque de las emociones pero más 

bien tus emociones y las de tu pareja, ¿Cómo se trabaja todo esto? Porque la gran 

mayoría de gente que quiere llegar a ser familia de acogida al final se retira por el hecho 

de que lleva mucho trabajo interior que no saben si van a ser capaces o no ya que es 

una situación compleja. 

Sandra: Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que yo creo que también el tipo de trabajo que 

tengo, al ser educadora, y trabajar en un centro de menores que entran y salen niños, 

los ves y ver la situación real; pues para mí ha sido bastante más fácil que para mis 

parejas, que a lo mejor no entienden que tengamos una entrevista cada tres semanas 

mientras tu estas aquí que tienes que hacer deberes con ellas, que no llegan al cole, 

“venga”…  “¿Y ahora tengo que ir hasta allí a hacer una entrevista?” “No ahora me 

quedo aquí con ella haciendo esto que de verdad importa” Entonces les cuesta un poco 

más entender que eso es necesario. Porque a lo mejor en tu familia no pasa nada, pero 

a lo mejor en otra familia sí que es necesario hacer un control de cómo están los niños: 

de si están bien o no están bien, si están bien cuidados, si lo están pasando mal, 

cualquier cosa. Entonces eso a ellos les cuesta y emocionalmente muchísimo porque 

yo creo que también hay acogimientos que fracasan por eso.  O lo das todo, y es un 

peligro porque también sabes que el niño tarde o temprano se tiene que ir o se puede 

ir, o si estas allí te retraes y dices “bueno este niño está aquí, pero se va a ir osea que 

tampoco me implico tanto” pues no funciona. Porque no puedes tener un niño allí a 

medias. Entonces el darlo todo sin esperar nada a cambio, sabiendo que se va a ir es 

un poco complicado. Hay que tener mucho acompañamiento de los psicólogos que te 

ayudan del centro de acogimientos porque si no es que la mayoría de gente no hace 
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acogidas por este tema. Se harían más acogida si esto no pasara, pero es que es 

complicado… La verdad, es complicado…  

Albert: Entonces, por ejemplo, ¿tú has tenido algunas técnicas o podrías dar algunos 

consejos de cómo llevar todas estas emociones?  

Sandra: Para mí lo más fácil ha sido ponerme en el lugar de los demás, ¿no? Osea si 

tú te pones en el lugar de los padres que no tienen esos hijos en su casa porque son 

incapaces, la mayoría no es porque sean delincuentes o sean toxicómanos o sean 

borrachos, a veces es una mezcla de todo o a veces simplemente son incapaces de 

tener a sus hijos. No saben llevarlos al cole y no lo van a aprender nunca, porque 

tampoco se lo han enseñado a ellos, no tienen hábitos de nada, no saben conservar un 

trabajo, no saben organizar una casa… Entonces si te pones en el lugar de ellos sin 

juzgarlos y los entiendes y los respetas, porque también son parte de los niños. Para mí 

es una manera más fácil también de tener a los niños bien en casa y de respetar esa 

parte. Y tú de tu parte emocional pues, bueno, saber la realidad. Tú no quieres un niño, 

no quieres adoptar un niño que no tenga padres, “pobrecito” y que esté libre de todo, y 

que no tenga nada detrás y el niño perfecto… No, es que eso no existe. Osea un 

acogimiento es lo que hay, es este niño, con esta familia detrás, con estos problemas 

de la familia y con estos problemas del niño. Entonces, ¿tú quieres ayudarle? Si quieres 

ayudarle puedes hacer una acogida entendiendo eso. Si tú lo que quieres es tener a un 

niño o adoptar a un niño, pero hay mucha lista de espera, como hace mucha gente, y 

mira hace un acogimiento porque es muy parecido, pues no va a salir bien porque no 

es lo mismo. Porque no tiene nada que ver, toda la complejidad de un acogimiento que 

lleva detrás con una adopción que viene libre de cargas, libre de familias, de todo. 

Entonces si respetas el contexto del niño, yo creo que es mucho más fácil, si lo respetas 

y si lo entiendes. Sin juzgarlo… 

Albert: Claro, porque fui a una charrada también de acogida y contaron que a veces 

costaba sobretodo llevar el dolor que puedes llegar a sentir la familia de acogida, porque 

también los niños y niñas están viviendo otro dolor distinto. Entonces es como complejo 

porque tampoco sabes hasta qué punto compartir ese dolor.  

Sandra: ¿Pero el dolor a que te refieres? 

Albert: Bueno dolor o preocupación. 

Sandra: Ah sí, yo creo que también ha sido una cosa que se ha ido trabajando según 

han salido las cosas. Osea yo cuando acogí las niñas no me esperaba ni todo lo que ha 

salido bien, ni todo lo que ha salido mal, ni los problemas que ha habido, a lo mejor me 
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he esperado a otros problemas que al final no han salido y han surgido otros que 

parecían que nunca iban a salir. Entonces, mediante van pasando pues se va trabajando 

con los técnicos. Y la verdad es que a veces criticas mucho a los técnicos porque dices, 

lo que te he dicho, “Bastante tengo ya con tres niñas que es una faena impresionante, 

muchísima faena, como para encima ahora vete a entrevistas y pedir permiso para todo” 

Porque hay que pedir permiso para salir de aquí, para ir de viaje, para no sé dónde… 

“Como para que estén aquí…” También se agradece, por otro lado, que te acompañen 

y que te ayuden a resolver cada cosa que pasa. Es que tú puedes llamar en cualquier 

momento del día, las 24 horas, “Mira nos estamos agobiando porque no podemos más 

con esta niña que pega portazos, mira que esta todo el día llorando y no sabemos qué 

le pasa o nos contesta mal” o cualquier cosa. Entonces ellos te hacen una lectura de lo 

que está pasando y entre todos pues se soluciona. Haber es que son niños que, 

también, es muy duro no poder vivir con tus padres. Es muy duro. Y eso lo llevan también 

por dentro. Algunos padres pues son padres abandonicos, que no han hecho nada de 

esfuerzo para estar con ellos. Hay otros que sí que han hecho el esfuerzo, pero no llegan 

a más. Entonces, todo eso el niño lo lleva dentro. Claro, ¿pero porque unos si y otros 

no? ¿Porque unos niños no pueden estar con sus padres y el resto de la clase sí?  

(Interupció d’una de les seves filles) 

Sandra: El duelo que llevan dentro de perder a la familia o no estar con la familia, porque 

a veces en su caso hay uno de los progenitores que lo ven y otros que no porque no 

viene a las visitas y entonces no lo ven. Pues lo llevan dentro. Y es una cosa que de las 

tres, unas lo llevan mejor, otras lo llevan peor… y bueno vamos haciendo.  

Albert: Estamos terminando ya, uno de los temas que me planteo haciendo este trabajo 

es ¿Realmente hay una consciencia social de todo esto? ¿Se conoce el concepto de 

familia de acogida? 

Sandra: Yo creo que no. Yo creo que la mayoría de gente no sabe ni lo que es un 

acogimiento, ni para lo que sirve, ni qué objetivos tiene, ni nada. Hay un 

desconocimiento muy grande. Yo creo que la gente no quiere complicaciones, la gente 

quiere cosas fáciles, no quiere sufrir, quiere tenerlo lo máximo controlado posible y 

bueno cuando se les plantea lo que es un acogimiento siempre el problema está en que 

“Ah es que si luego pueden volver con sus padres…” Eso no lo quieren. Ahí se acaba 

todo. Entonces, creo que habría falta más campañas, no hace falta ya para la gente que 

quiera acoger sino para todo el mundo. Porque hay gente que delante de las niñas te 

pregunta “Oye esto de las niñas ¿qué? ¿Cuándo vuelvan a su casa que pena no?” Claro, 

entonces las niñas, sobre todo al principio, preguntaban al final contestaban ellas y todo. 
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“Oye a ti que más te da” Porque la gente no tiene respeto. Mucha gente pregunta 

cualquier cosa, sin pensar e incluso delante de ellas. Y bueno creo que hay un 

desconocimiento muy grande y que haría falta más información para todos.  

Albert: Entonces, para ir terminando, ¿cómo definirías tú el acogimiento familiar?  

Sandra: Bueno para mi es… Pff… A mí me encanta. Porque todas las cosas que puedas 

hacer, tener un niño en tu casa que no sea tuyo y que tú decidas dejarle un espacio, 

dedicarle un tiempo que el tiempo no… el dinero lo recuperas, pero tu tiempo es algo 

que no vas a recuperar… entonces se lo regalas y lo disfrutas con ellos.  

El acogimiento familiar, para mí, es de lo mejor que puedes hacer porque estás dando 

tu tiempo a los demás, tienes niños en casa que si no están contigo estarían en un 

centro, que no están mal pero no tiene nada que ver… Tener niños en casa, que le 

ofrezcas tu tiempo, dinero, dedicación… Te da mucha satisfacción también, la verdad. 

Es complicado, porque hay momentos complicados, pero para mí es lo mejor. Es que si 

no lo hiciera sería muy aburrido también.  

Albert: Claro, pero ¿aquí también hay el sentimiento de madre?  

Sandra: En nuestro caso sí, yo creo que es un acogimiento que es muy largo y ya se ha 

visto que va a ser para siempre, entre comillas, hasta que sean grandes. Pero 

igualmente si tienes un niño, al tercer día que lo tienes aquí es como si hubiera estado 

toda la vida. Entonces, yo creo que sí. Cuando viene un sobrino tuyo a pasar el verano 

y lo tienes aquí y es una maravilla aun que sabes que se va a ir, también te pasa, ¿no? 

Pues con estos más. Cuando empiezas a estar bien con ellos y ellos a gusto en casa, y 

ven que es su casa, y son sus cosas personales… Es muy diferente que vivir en un 

centro que lo tienes que compartir todo, masificado, que no tienes tiempo de darles la 

atención que necesitan. Das lo máximo, pero en realidad es lo mínimo. Pues yo creo 

que está muy bien… Yo animaría a la gente a que lo hiciera o al menos que hiciera los 

cursos y entrevistas para ver si les gustaría tener niños en casa. Sobre todo, niños 

grandes, de seis para arriba que mucha gente, en los cursos, yo alucinaba porque 

éramos ocho parejas y todos “No, no, yo acogimientos de niños bebes o niños 

pequeños.” La gente tiene mucho miedo a los niños grandes. Y a veces es incluso más 

fácil porque ya conoces su historia, hay cosas que no tienes que trabajarlas porque ya 

las saben… 

Albert: Ya… entonces la pregunta final sería: ¿Qué les dirías a aquellas personas que 

están pensando en acoger y aún no han hecho el paso o las que no tienen ni el hecho 

de pensarlo?  
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Sandra: Pues yo les diría que fueran a una entrevista. Primero hacen una entrevista, 

solo es una entrevista informativa que puede ir todo el mundo que quiera. Vas allí y te 

hacen una charrada, como si te hicieran una charrada de otra cosa, te explican los 

diferentes tipos de acogimiento y te explican cómo está el tema: que tipos de niños hay 

en acogida, si hay bebes, si hay grandes, si hay adolescentes; de que país son, si son 

de aquí o son de fuera; si tienen alguna disminución, si no tienen ninguna… Bueno en 

general que perfil tienen, si hay grupo de hermanos… Y allí ves muchas cosas. Y a partir 

de esta entrevista, hay muchísima gente que ya no vuelve más o gente que dicen que 

van a la siguiente. Y vas mirando. En cualquier momento puedes decir que no, no es 

ninguna obligación de nada. Entonces, yo les diría que pidieran una entrevista 

informativa. A ver si se ven haciendo esto. Yo creo que es una parte de la vida muy 

chula, cuando tienes niños en casa. La gente que conozco, estamos todos muy 

contentos. A ver si salen más familias… 

Albert: Muy bien, pues sería esto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Todo un placer 

oírte hablar. 

Sandra: Gracias a ti por esta iniciativa.  

(S’apropa de nou la seva filla biológica)  

Sandra: Esta lo sabe todo ¿eh? Claro como lo hemos explicado ya de peña, pues lo ve 

normal. De donde vienen las tatas?  

Nena petita: De una mama.  

Albert: Claro como tiene que ser. Transparencia y normalidad para poder no solo dar a 

conocer este concepto, sino que también para hacerlo crecer, ¿no? 

Sandra: Totalmente.  
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ANNEX 7 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA – ACOLLIMENT DE LLARGA DURADA 

 

Xavi: De totes maneres jo sempre dic que la diferencia en els acolliments no tindran tant 

a veure a la mesura com les edats dels infants. Oisgui, jo sempre dic, hi ha dos realitats 

la dels petits i la dels grans. I jo la dels grans la conc millor que no la dels petits, no? Vull 

dir, els dels petits tenen una sèrie de connotacions i les dels grans una altra. La 

diferència bàsicament quina és? Que amb els petits el plantejament sempre és, a veure 

com a cursen terminis, a veure com accelerem el procés, a veure com prenem una 

decisió, ja, definitiva perquè l’infant tingui un futur. D’una manera més estable lo més 

aviat possible, no? Aquesta és una mica la pregunta del “millón” amb els infants més 

petits. En los més grans, el tema és diferent. En los més grans, vull dir, la pregunta del 

“millón” és a dir “Bueno, quan arribis als divuit anys que farem?”  

(Tot el que s’ha dit anteriorment és fora de l’entrevista formal. És informació que ell 

mateix m’anava explicant m’entres ho preparàvem tot, a continuació comença 

l’entrevista): 

Albert: D’acord doncs comencem, si ens pots fer una petita presentació, com et dius, a 

què et dediques, quants anys tens... 

Xavi: Bueno, em dic Xavi, tinc quaranta-sis anys. Sóc professor tècnic a una escola 

d’educació especial, vale? I llavontes en tot lo tema de l’acolliment és per una decisió 

purament personal, vull dir coneixia, coneixia, aquesta opció. Pensava que... suposo 

que això és com tothom, depèn dels temps vitals. En un moment determinat, vaig arribar 

en aquell moment en què podia fer acolliments o jo pensava que podia plantejar la 

possibilitat de que un oferiment, una opció. I a partir d’aquí pues vaig iniciar tot lo procés, 

no? El procés de valoració, el procés de... 

Albert: D’acord, llavors quines modalitats o tipologies d’acolliment has fet?  

Xavi: Jo sempre dic que he fet, Bueno jo sempre dic que tinc tres experiències. Vull dir, 

una que... dos acolliments d’alguna manera fets, no? Vull dir... I una altra experiència 

que va ser una proposta que no va tirar endavant i jo sempre dic que és el millor 

acolliment que he fet en “ma vida”, no? Perquè va ser un acolliment que s’havia de 

plantejar, es va plantejar una necessitat que hi havia i que en el moment en què, 

diguéssim, que s’havia ‘iniciar l’acolliment, per sort, no va caldre fer l’acolliment perquè 
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es va reconduir la situació., vull dir que... I les dos han sigut de, tant l’un com l’altre de 

llarga durada, pràcticament permanents, per aquí mon anem, no?  

Albert: Perfecte, llavors jo, he fet l’estructuració de quatre eixos per poder parlar. Llavors 

el primer és més o menys, explicar la teva història. Bueno tot està enfocat amb el teu 

procés i el que has pogut viure com a família acollidora. Llavors, quan vas començar a 

acollir? Quant de temps has estat acollint?  

Xavi: Bueno quan vaig comença, jo vaig començar potser vaig ser dels que va començar 

aviat. Molta gent, a lo millor, comença dins del món de l’acolliment, o molts que jo conec, 

comencen ja, pot ser a edats més altes. Jo vaig començar que encara no tenia els trenta, 

la primera entrevista que vaig tindre, no? Oisgui abans que els trenta vaig tenir la primera 

visita informar, la primera reunió formativa. Vull dir, vaig començar en este món. Vull dir, 

sí que és veritat que quan jo m’hi vaig ficar, sí que tenia pla d’anada, no? Potser, la 

primera, recordo, la primera entrevista informativa que t’explicaven les coses que jo ja 

sabia. Per tant, no és que em vinguese de nou. Però Bueno, tot lo procés de tant 

formació com valoració, doncs sí, jo penso que és un procés que el vaig viure molt de 

goig i amb moltes emocions. És un moment molt bonic perquè tu vols córrer, pot ser, 

més del que tocaria, no? Vull dir, el procés té una sèrie de fases, té una sèrie de tempos, 

no? Te dóna temps per poder reflexionar obre tu mateix i sobre lo que vols i sobre el 

que no vols, sobre el que pots i lo que no pots fer. I bueno en este sentit va anar molt 

bé. Despues això que deies, no? Quant de temps he estat fent l’acolliment. Jo penso 

que els acolliments, saps quan comences però no s’acaba mai, no? És a dir, jo penso, 

que se pot acabar a lo millor la mesura, no?, però l’acolliment, vull dir, que jo penso que 

quan una persona entra al teu cap, ja no surt. Vull dir, d’alguna manera el procés 

d’acolliment, jo sempre els hi dic lo mateix a la gent que em parlen, “home pensa-t’ho 

bé, una mica, no? De dir perquè...”  Jo en el primer acolliment, per exemple, me’n 

recordo que em va impactar molt lo fet de que quan, pues en algun moment, aquell 

moment en el que jo el vaig conèixer l’infant, no’ En aquell moment, ostres en aquell 

moment et dónes compte “Això és per a sempre” , no? És a dir, estarà en mi, no estarà 

en mi, estarà aquí o estarà allà; però l’impacte d’aquella persona sobre tu ja és per a 

sempre. Vull dir, allò, al menos, tal i com jo ho he viscut, eh? O tal i com, suposo que 

cada u ho viu a la seva manera. Jo l’acolliment no el se entendre d’una altra manera. 

Vull dir, és d’alguna manera, te quedes com a referent com alguna manera. O assumixes 

una responsabilitat de referència, d’alguna manera.I això no és una cosa que entra i 

surt. Això saps el començament però no s’acaba mai. Després aquella persona sempre 

serà important per a tu. Passi el que passi, estiguis on estiguis i faces el que faces. Vull 

dir, no canvia. 
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Albert: Vale, llavors dèiem que quants acolliments has realitzat? 

Xavi: Bueno en realitat, acolliments en què hagi conegut als infants, dos, no? Vull dir, 

vaig fer un primer acolliment, en què va ser un acolliment en què, d’un infant que en els 

seus moments tenia... quan el vam conèixer en tenia nou, quan va començar 

l’acolliment, perquè va ser un procés una mica complex com tots, com totes les històries 

d’acolliment; va arribar aquí que en tenia onze anys. Va complir els divuit anys, vull dir, 

va seguir aquí. Després la cosa es va allarga més perquè després de seguir aquí i tota 

la història, amb vint-i-dos anys el vaig adoptar. I Bueno ara m’ha fet avi, aquest any 

passa, osigui que... sóc un avi jove. (Rialles)  I després vaig viure un altre acolliment, un 

altre infant que va arribar aquí casa amb nou anys, l’acolliment va dura dos anys i una 

mica, uns mesos. Com a mesura, vull dir, es va prendre com a decisió tècnica i com 

totes les decisions tècniques, penso que va ser, la més adequada. I realment, a dia 

d’avui, no? Vull dir, les coses han anat evolucionant, les coses han anat passant i han 

anat evolucionant bé. Però bueno...  es va convertir una mica en una situació de 

col·laboració. Vull dir, lo que diem, jo sempre dic a final l’acolliment és molt més 

important la preferència que la convivència, no? Oisgui al menos per a mi és la 

característica més important Molt més important lo paper que actua com a referent que 

no pas los moments que puguis estar junts o no. Però bueno això és el meu punt de 

vista.  

Albert: D’acord, llavors un altre eix és el procés d’acollida... Llavors més o menys com 

has viscut tu aquest procés, la sol·licitud d’acolliment, l’informe psicològic i tot això.  

Xavi: Sí, l’acolliment sí suposo que té una sèrie de fases, no? Emmm.... com a entrada 

té la seva primera fase que és la fase de formació, valoració. Que és lo que comentàvem 

abans, no? Vull dir, és una fase, jo penso, molt interessant, molt.... a veure, pot ser, molt 

carregada de moltes emocions? Vull dir, carregada de molts sentiments perquè és una 

cosa que, quan tu prens la decisió d’alguna manera, quan tu fas lo pas de dir “escolta jo 

vull fer un acolliment i penso que he de fer aquest plantejament perquè considero que 

és el que he de fer” Clar, llavontes, hi ha d’alguna manera, a tu t’agradaria que les coses 

anessen molt depresa.  Perquè són decisions que tu a has pres i voldries que ja fos una 

cosa bastant immediata. I les coses necessiten el seu temps, necessiten temps de 

maduració. I durant la fase de valoració, jo penso que ja aconsegueixes tot això 

precisament, no? Vull dir, sí que és veritat que jo, per exemple, recordo que hi ha una 

sèrie de fases, no? Hi ha les reunions informatives, hi ha un parell d’entrevistes 

personals, hi ha tot lo curs de formació i valoració i hi ha la visita a domiciliària. Jo 

recordo, per exemple, quan se va fer la visita a domiciliària, jo pensava bueno esta gent 
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tindran molt clar cap  van, però jo no se si ho tenien clar perquè si o perquè no. Vull dir, 

per exemple, no? N’hi ha molts de moments d’estos que tu estàs encara molt insegur 

perquè t’estan valorant d’alguna manera les teves capacitats o les teves competències, 

i bueno en aquell moment,  o al menos el sentiment que jo pretenia era de dir “escolta 

jo penso que ara estic fent el que penso que he de fer perquè penso que és lo moment 

este.” Vull dir, la valoració de si ets adequat o no ets idoni per fer un acolliment, és una 

decisió que han de prendre els demes i benvinguda sigui, no? Vull dir, jo penso que allí 

sí que vaig entendre molt i em va anar molt bé lo fet de la separació dels tècnics i les 

famílies, no? I són dos figures que han de coexistir en l’acolliment. I que realment va 

molt bé que coexistissen perquè ajuda molt a que allò funcione no? Vull dir, hi ha parts 

que se’n carrega el tècnic i hi ha parts que te n’encarregues tu com a família i això ajuda 

molt a que les coses vagin fluint. Després hi ha la fase de valoració, llavontes, jo penso 

que va ser el moment més complicat perquè és el moment en el que ha tu ja t’han 

valorat, tu ja tens un informe de la Generalitat però després bueno aquí de proposta no 

arriba cap, no? Vull dir, i tu penses “ostres n’hi ha un munt d’infants que segurament 

deuen estar en centres o tenir les seves necessitats, jo estic aquí parat i aquí no hi ha 

cap proposta, no?” Vull dir, que a lo millor a passar mig any de la valoració i que després 

es va fer la primera proposta d’acolliment, no? I allò es fa llarg. Vull dir, aquell moment 

penso que lo a lo millor es fa més llarg. Des de que... és que també depèn de cada 

família, a lo millor hi ha famílies que acaben la valoració i la proposta és immediata, n’hi 

ha d’altres que a lo millor esperen més. Suposo que una mica en funció de la 

disponibilitat o de l’oferiment que tu planteges  i de les necessitats que hi ha, no? Vull 

dir, les necessitats que hi ha en nivell d’acolliment. I despues, allavontes, ja comença 

les emocions fortes, no? Vull dir, quan comença, en un moment determinat se’t fa una 

proposta, bueno jo per exemple sí que... el fet este que planteges una proposta i que 

llavontes la reflexioneses... Jo pensava “Jo no he de reflexionar res”. Jo, vull dir, quan 

se fa una proposta jo sempre entenc que no he de reflexionar res, perquè la reflexió ja 

l’he fet anteriorment, no? És a dir, jo... De la mateixa manera que quan t’arriba un fill 

biològic, vull dir és que no s’ha de reflexionar res, no? Vull dir arribe, arriba, no? Vull dir, 

amb les condicions que arriba i tal i com arriba i com sigui. Jo entenc que per a mi el 

raonament és bàsicament igual, no? De dir, home sí que pot haver a lo millors 

circumstàncies que et digui m’ho he fet replantejar per qualsevol cosa, no? Però en 

principi no caldria, entenc que si es fa una proposta és pensant que la... ja et coneixen 

lo suficientment com a família perquè se suposa que has fet una valoració on, d’alguna 

manera, tu has explicat el que penses que has d’explicar i a partir d’allí... de totes 

maneres ja comença la fase d’acoplament, no?  La fase d’acoplament és una fase en la 

qual, jo què et dirà, jo penso que és una fase que el que esperes és “ostres, a veure 
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quan arribarem a la normalitat”, no? Vull dir, perquè tot és molt artificial i és normal. Vull 

dir, sou dos desconeguts que, que no et coneixes de res i que dius “Mira i ostres ara se 

suposa que hem de viure d’una manera molt fluida quan no nos coneixem de res, no?” 

I clar, també penses “Ostres jo vull arribar a unes rutines, vull aixecar-me de matí i fer 

les coses normals que fa tothom” Vull dir, perquè això de que un dia nos trobem i cada 

dia és una festa, cada dia és una aventura i dius “home no ho sé, jo no vull tantes 

aventures, jo vull més normalitat, no?” Vull dir, i al menos com ho visc jo com a família, 

no? Vull dir, i aquella fase és una mica així, no? Vull dir, és una fase artificiosa en certa 

manera, no? Vull dir, emocionant també, però artificiosa. I després ja comença 

l’acolliment com a tal. Un acolliment com a tal, jo sempre dic, hi ha dos coses que has 

de tenir clares i segures, no? És a dir, la primera és que les coses no passaran com tu 

esperes que passen, vale? De sorpreses, si algo tinc clar, és que en l’acolliment de 

sorpreses n’hi ha sempre. I lo que tu t’has plantejat que aniria d’una manera, segurament 

anirà totalment al revés de lo que tu penses que anirà. I ja està bé, perquè la vida és 

així, no? Vull dir, això potser és lo més important, no? I després, la segona cosa és esta, 

no? És a dir, home quan comença això... jo sempre crec que és para sempre. No que la 

mesura sigui per a sempre o que l’acolliment sigui per a sempre, però que aquella 

persona formarà part de la teva vida... Vamos jo això, si no és algú que m’ho explico, 

no? Vull dir, que algú m’ho explico com pot passar una persona per la teva vida, durant 

una etapa de la teva vida, i de cop, a llavontes, que fas? Fas un resset? No fas cap 

resset. Vull dir, forma part de la teva vida i ja està i així és. Jo recordo que, per exemple, 

parlava amb un dels infants acollits, parlàvem molt de les persones important de la meua 

vida. Jo sempre dic, les persones importants a la meva vida sou tres. Vull dir, sou les 

tres persones que en un moment determinat se m’ha fet el plantejament d’acolliment, 

no? I recordo que hi havia un d’ells que em deia “Com pots dir això, com pots dir que és 

important per a tu una persona que ni siquiera has conegut.” I parlava de la segona 

situació. Doncs sí, perquè les persones en qui penso quan me’n vaig a dormir pues és 

en ells. I penses, a veure, com los va i com lis anirà i... Bueno jo al menos ho visc així. I 

bueno, llavontes, despues sí, comença l’acolliment i dins de l’acolliment... a veure hi ha 

una primera fase , la lluna de mel. Això a vegades la viuen i a vegades no. A vegades 

és tan ràpid que ni siquiera te’n dónes compte de la lluna de mel. Però sí que hi ha un 

moment d’intentar-nos agradar mútuament d’alguna manera. Al final una mica ve a ser 

això. Després comencen les crisis, evidentment, i jo diria, lo que passa que la meva 

experiència sempre jo dic que sent infants més grans, jo sempre marco los dos anys. 

Per a mi los dos anys són importants. Vull dir, jo sempre dic que los dos primers anys 

és la fase que bueno d’alguna manera tu t’estàs situant, estàs entenent-te l’un a l’altre. 

Vull dir, jo crec que als dos anys, al menos les meves experiències, als dos anys és com 
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que la cosa ja està clara, no? Vull dir, la situació sigui la que sigui, ja és la que és, perquè 

ja et coneix lo suficient com per saber les reaccions d’un i de l’altre, no? Vull dir, al 

començament és una cosa com de dir “Ostres es què ara estic emprenyat al cent per 

cent i ell es pensa que només estic al vuitanta”, no? Vull dir, i al reves, no? És a dir, clar 

encara no et coneix lo suficient com per a saber hasta quin punt les coses van en serio 

o no van en serio, no? I jo penso que a partir dels dos anys o una cosa així, és quan la 

cosa està més estable. Després, allavontes, doncs bueno los més grans, los divuit anys 

marquen molt; perquè als divuit anys les coses canvien i canvien molt més de lo que 

canviarien en una situació d’una parentaletat biològica. Vull dir, que als divuit anys... uf... 

les coses, als divuit anys, un infant acollit no és una data més, no? Vull dir, és una data 

que realment moltes coses eren així ahir i avui són diferents. I bueno, despues 

allavontes, doncs bueno... Després de l’acolliment, d’alguna manera sigui per la majoria 

d’edat o sigui pel que sigui, pues les coses evolucionen a una altra situació. I suposo 

que com la vida mateixa van evolucionant i ja està , no sabria dir massa cosa més, vull 

dir.  

Albert: Llavors, per exemple, en aquest procés, que bueno molts o moltes famílies que 

no acaben de donar el pas per por de quan se’n van de casa, aquest dolor, aquest niu 

buit, com es viu? Com ho has viscut?  

Xavi: Jo això reconec que no ho he entès mai. No ho he entès mai bàsicament perquè, 

a veure, tu quan li dónes... Jo intento imaginar-m’ho, jo no he sigut pare biològic, però 

jo entenc que quan tu li dónes la vida a un fill, li dónes i per tant és d’ell. I per tant, no és 

teu, no és algo que et perteneixque, no és una posició. I per tant, em costa molt entendre 

de dir “Oh és que quan no hi estigui...” Doncs quan no estigui, no estarà a casa; però 

segueix estant aquí (es senyala al cor i al cap), segueix estant a tot arreu, no? Vull dir, 

jo per tant aquesta separació no l’he acabat d’entendre mai sincerament. Vull dir, 

perquè... por a què? Por a què? A viure experiències? Pues les experiències... Escolta, 

la vida està per això. Vull dir, no entenc que nos frena. Què nos frena de donar el pas? 

No ho sé. Jo en el meu cas, per exemple, sí que recordo que quan em vaig posar en el 

tema de l’acolliment, vaig estar donant-li moltes voltes i tal, no? I sempre deia “Bueno 

és algo que em posaré” Jo vaig pensar molts anys pensant en “ja m’hi posaré, però quan 

sigui el moment, no? Perquè ara estic en això, ara estic en això altre, ara perquè estic 

en este projecte i ara no...” I vaig veure un moment en la meva vida en què, era un 

moment en què vaig pensar “Ara ja se m’han acabat les excuses, no? I per tant, ara ja 

toca” Vull dir, ara ja ho fas o no ho fas, et poses o no et poses. Perquè les excuses que 

tu t’havies donat o que jo m’havia donat, ja s’havien acabat, no? I per tant, jo sempre dic 

que jo vaig optar per la decisió fàcil, la decisió fàcil era posar-me en acolliment perquè 
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era lo que la vida m’empenyia cap allà, no? I per tant, no vaig prendre una decisió massa 

complicada, va ser lo lògic. Vull dir, la vida em va portar cap allà i jo vaig anar cap allà, 

simplement, no? Lo que jo sempre dic que la decisió complicada hagués sigut en aquell 

moment pues al revés i dir “pues ara no m’hi poso”, no? Perquè d’alguna manera... Però 

també va ser curiós, perquè jo me’n recordo que quan em vaig presentar al tema de 

l’acolliment, pues la gent que em coneixia millor o que... més estretament i tal i qual. Jo 

els hi deia “Mira m’he posat en el món de l’acolliment i tota la història tal i qual” Pues la 

gent que em coneixia millor deien “Bueno ja era hora, no?” Jo pensava “que vol dir ja 

era hora?”, no? Dius “però que vol dir ja era hora?” (Rialles) Si això ho tenia clar jo, li he 

pegat moltes voltes. Era com si des de fora es veia o ho veien és senzill, no? No ho sé. 

Em vaig sorprendre bastant, no? Vull dir... però bueno.  

Albert: D’acord, llavors després, per exemple, també un dels fets que moltes famílies no 

acaben de donar el pas és per la gestió d’emocions i tot això com... perquè veuen com 

una situació molt complexa, potser. I llavors és com, per exemple, tu has viscut tot això, 

si realment has tingut algunes tècniques, consells, etc. 

Xavi: Jo sempre recomanaria a tothom, hi ha una pel·lícula, que no és una gran pel·lícula 

però jo sempre recomano, es diu “Dulce lugar, aveces”. Una pel·lícula americana que 

és de Stiff Mattin i no sé quanta gent i tal. I parla una mica d’això, jo crec que parla molt 

de les relacions familiars, és una comèdia, parla de moltes coses; però parla una mica 

d’exactament este tema, no? Hi ha un moment determinat que un personatge de la 

història, no? Que és la abuela del protagonista, no? Que li explica i diu “Oi”  li diu “Oi 

nosaltres quan anàvem...” diu “als caballitos, quan anàvem a la fireta i tota la història...” 

diu “Ostres jo sempre me n’anava a la muntanya russa”, no? I diu “Hi havia gent que lis 

agradava molt el TioVivo, però jo ostres el TioVivo lo trobava molt avorrit. Sempre 

pegues voltes al mateix lloc. Sempre pegaves voltes al mateix lloc” No? Diu, “en canvi” 

diu “En canvi la muntanya russa a munt i avall, ara puges, ara baixes, ara puges, ara 

baixes...” Diu “Ostres això realment, és el que realment m’agradava” I jo crec que al final 

després de moltes... de molt de temps, jo penso que aquí està l’essència de tot, no? És 

a dir, al final tu pots decidir amb la teva vida l que vulguis fer i vull dir, pots decidir anar 

al TioVivo i donar voltes sempre al mateix lloc o agafar i di “No, no escolta me’n vaig a 

la muntanya russa i pujo i baixo i pujo i baixo que això són emocions fortes, però 

m’agrada sentir-me viu perquè això m’espenteja.” Pues es què és tan fàcil com això. És 

que jo penso que no cal complicar-se més. Vull dir, és tan senzill com això, si tu estàs 

disposat a que la vida te doni emocions, doncs evidentment l’acolliment te’n donarà. Si 

algo fa l’acolliment és que realment te dona situacions totalment inesperades. (Rialles) 

Allavontes, vull dir, per tant, és a dir, què vols en la teva vida, no? Vull dir, al final tu 
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decideixes si el que vols és posar-li emoció, situacions imprevistes o vols estar en la 

situació molt més estable, molt més controlada i que et permitisque controlar-ho tot molt 

més. Vull dir... 

Albert: I dins d’aquestes situacions que tu dius que en algun moment et fa vibrar i tot 

això, llavors quines tècniques pot ser tu has utilitzat o idees o conceptes, algun consell 

que donaries a aquella gent... 

Xavi: Bueno al final suposo que les tècniques d’alguna manera... Primera tindre les 

ganes de voler tirar endavant, que al final és lo de sempre. Vull dir, al final jo penso que 

quan estàs bé és molt fàcil i quan estàs malament és simplement dir i escoltar, endavant 

igual tirarem, no? En un moment determinat jo sí que és veritat, en un moment 

determinat, pues va ser un moment molt important i precisament en lo tema de 

l’acolliment i jo lis diria com a tres pilars, no? Jo sempre els hi deia... En primer lloc, 

estimar no pot ser dolent, no? Vull dir, no pot ser que sigui dolent. Aquest seria el primer 

pilar. Lo segon pilar és que per estimar no necessites l’autorització absolutament de 

ningú. Vull dir que jo recordo en un moment determinat li deia a un infant “mira no 

necessito ni la teua per estimar-te” (Rialles) “Ni la teua” I la tercera, és a dir, home per 

estimar jo al menos no necessito tindre la persona al costat. Vull dir, estimar a distància 

no hi ha cap problema. No hi ha cap problema per estimar a distància, vull dir. I per tant, 

en això n’hi ha prou. No necessites res més. Al final jo penso que l’acolliment va d’això. 

(Rialles) No va de res més.  

Albert: Molt bé! Llavors l’últim apartat és sobre la consciència de tot aquest tema i llavors 

és preguntar-te realment si tu creus que vivim en una societat que és conscient de què 

és l’acolliment familiar, si realment es dóna a conèixer o... 

Xavi: Clar, jo en això, tinc una visió una mica sesgada, no? Perquè clar, jo sempre em 

dono compte de quan parlo amb segons quins amics i tot la història. Vull dir, pues amics 

amb tota la confiança i tota la història i a vegades... Pues bueno evidentment, si algo 

tenim les famílies d’acollida és que ens agrada molt tots parla de l’acolliment. Vull dir, 

això és una característica de tots. I clar, llavontes, quan te relaciones amb la gent que 

no té re a veure amb l’acolliment i no coneixen este món ni res, pues clar se queden una 

mica de dir... soptades, no? Vull dir, jo recordo que tinc amics i tota la història i els hi 

parlo de l’acolliment i d’això i d’allo i de més enllà, no? Vull dir, i alguna vegada, tinc un 

amic, que una vegada em va dir “Però tu te’n dónes compte que tot això la gent no en 

sabem res?”  Em deia “Tu te’n dónes compte que de tot això que tu m’expliques, la gent 

no en sap res?” I clar, jo em quedo... Ostres no ho sé, és que ho veig com una cosa molt 

normal, no? Vull dir, jo ho visc com una cosa molt molt molt normal i molt habitual. 
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Allavontes, vull dir, ja forma part, suposo que ja fa anys que em vaig donar compte que 

l’acolliment formaria part de la meva vida, tan si estava fent acolliments com si no estava 

fent. Amb el seu moment com que, perquè suposo que algo t’empeny a relacionar-te en 

estos ambients, les persones d’estos mons. Però al final, jo també sempre dic, tampoc 

és un món paral·lel, no? Vull dir, és lo nostre món. No és un món que sigui... Jo no ho 

veig que el món de l’acolliment sigui un món diferent al resto de la societat, o al menos 

no ho hauria de ser. Vull dir, la protecció d’infants jo penso que s’aplica a tots nivells. 

Vull dir, des d’un pare que fa el que pot pel seu fill que de la mateixa manera tots intentem 

que la societat vaigi lo millor possible Sí que és veritat que a vegades et sopta que hi 

hagui coses que tu tens com a molt clares o que tu ho entens d’una determinada manera 

i te’n dónes compte que és desconegut; com imagino que altres moltes de temes que a 

mi se m’escapen i després penso ostres també és important. 

Albert: Clar, llavors, per exemple, com podríem fer que es dones a conèixer o...? 

Xavi: Com podríem donar a conèixer? Pf... Home doncs d’entrada promocionant molt la 

cultura de l‘acolliment. És a dir, l’acolliment és una cosa que és una solució i és la 

solució. Vull dir, això és lo que hem de tenir clar. Com a mínim és la millor opció, ja no 

sé si és la solució ; però és la millor opció ara com ara. Clar la millor opció seria que no 

hi haguesen acolliments. Jo sempre dic, jo per exemple, quan alguna vegada... Totes 

les famílies d’acollida hi ha una sèrie de comentaris que nos saben molt greu, no? Vull 

dir... I un dels típics comentaris que et sap molt greu, no? Vull dir, és quan, un comentari 

que et ve algú algo així com “Pues quina sort ha tingut este crio d’estar acollit” Vull dir, 

això és un comentari que fa molt de mal. Fa mal, així de clar. Bàsicament perquè dius 

“Home, esta sort no la voldríem ningú, ningú voldríem tenir aquesta sort. Al contrari, 

voldríem tenir la sort que has tingut tu de tenir una família normal i corrent de tirar 

endavant i de no tindre que necessitar cap suport ni cap història a banda, ni algú de fora 

de la família per a que dónes un cop de mà.” Ja no et parlo de la... ni que sigui de família 

extensa. És a dir, tot lo que voldríem, doncs això, criar-nos a la nostra família i ja està. 

Vull dir, i ojalà no hi haguesa aquesta necessitat; però per desgràcia lo món, ara com 

ara, hi ha una sèrie de necessitats i una sèrie d’infants i joves pos que necessiten... 

Bàsicament que necessiten? Bàsicament necessiten algú per els quals ser important, 

vale? No és res més que això. Vull dir, al final tothom necessitem ser importants per 

algú. Vull dir, perquè d’alguna manera és el que et posa un punt alt. Per a poder volar, 

jo sempre comparo, tu per a poder volar necessites tindre un niu per poder tornar. Vull 

dir, no t’atreviràs mai a poder volar si no tens on tornar, perquè, on t’has d’anar? Si no 

tens on tornar... no? Vull dir, quin sentit tindrà volar si no tens on tornar? No té cap sentit, 

no? Vull dir, I bàsicament és això. Dir “Ostres si l’únic que fa falta és tenir un niu on 
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tornar, escolta això podem oferir-ho tots.”, no? Vull dir, no és una cosa exclusiva d’un 

tinguéssem un tarannà especial ni que siguéssem gent diferent, no? Vull dir, som gent 

normal i corrent. I a més a més, és que lo curiós del cas és que tots necessitem un niu 

on tornar. Escolta, a tots nos agrada, també, a tots nos agrada tindre gent... És a dir, 

quan una família d’acollida fa un acolliment se mira molt el fet que per un infant establim 

un referent. Però mirem-nos-ho també per l’altre costat, és a dir, jo com a família 

d’acollida d’alguna manera resulta que el fet d’estar fent acolliments me dóna una sèrie 

de lligams en lo món i en la vida. I per tant, vull dir, si algo hi ha en la vida que el doni 

sentit a la vida precisament és això. Estos vincles que es creen, no? I per tant dius 

“ostres ja no és que sigui una solució pels infants és que és una manera de viure, és 

una manera de poder viure experiències que no nos ho permet pràcticament res més. I 

d’una manera sense gaire esforç, vull dir, sense gaire... I per tant, vull dir, home és per 

desconeixement perquè si tots sapiguessem que això existís, bueno per què hem de 

renunciar en viure estes experiències, no? Vull dir, sempre i quan, sempre pensant en 

que lo que és una llàstima que realment lo món sigui així i que faci falta l’acolliment. 

Ojala arriba un moment en que això no fase falta. Però bueno escolta, si ara són 

moments en què encara hi ha necessitats, doncs cobrim-les. Ho hem de fer entre tots, 

lo món l’hem de construir entre tots, no nos ha vingut donat.  

Albert: Perfecte, llavors, l’última pregunta és què els hi diries a aquelles persones que 

tenen al cap acollir però encara no ho acabant fent o què els hi diries a la gent que ni 

s’ho han plantejat?  

Xavi: Home els que s’ho estan plantejant, home el que sí els hi diria és “Homes, com 

sempre, penseu-vos-ho bé perquè això... no és una cosa de quita i pon” Per tant, quan 

tu fas un pas d’este tipo, i això moltes vegades no s’explica, no? Perquè d’alguna manera 

dona la sensació de que l’acolliment és una cosa temporal i com un full que pots obrir i 

tancar, i no és així. Vull dir, això és una cosa de quan s’obri, ja ningú ho tanque, al menos 

la meva experiència. I per tant, pensa-t’ho bé, perquè quan fas aquest pas pensa que et 

marcarà de per vida, en positiu, eh? Ara, també penso, en un altre costat penses, 

“Pensa-t’ho lo que t’ho haguis de pensar, però també, és a dir, per què no has de fer-

ho?” De dir “Al final que és lo que et frena, no?” Vull dir, “Que et frena de tirar endavant?” 

Les pors, quines pors? Les pors a què? A què pots tindre por? A relacionar-te amb una 

altra persona? Nos relacionem tots los dies, eh? I vull dir, realment es lo que nos fa 

persones. I per tant, vull dir, és allò de tirar endavant. Vull dir, no t’has de frenar de res. 

Després, jo sempre ho recordo, n’hi havia una... I als que no ho coneixen los hi diria lo 

que deia una amiga meua que també és família acollidora d’Euskadi, jo sempre recordo 

que em feia molta gràcia, deia “A mi cuando me dicen eso de “yo no lo podría hacer” y 
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de tota la historia; yo siempre digo no no es que yo no quiero que me admiren, yo quiero 

que me imiten.” No? Perquè al final, jo suposo, que quan entres a este món i coneixes 

este món, pues dius “Ostres, quina llàstima, no?” Quina llàstima que no siguessem prous 

famílies com perquè cap infant haguese d’estar d’acolliment residencial. Vull dir, ojala 

tinguessem un ventall de famílies prou ampli, una diversitat de famílies prou ampli i una 

xarxa social prou amplia com per a quan hi haguesse una necessitat de qualsevol infant; 

pues pugues estar coberta. Perquè al final, de que es tracta això? Al final és de dir 

“Home, tot infant té el dret del món en viure en famílies la seva infantesa i la seva 

adolescència, i és lo que voldríem tots, no?” No es tracta de res més. Vull dir, per tant 

és això, “que sàpigues que això existís, que això és important i que sapiguesem que 

l’acolliment és una cosa bona i que per tant, lo que nos frena és no tindre prou famílies. 

Oisgui socialment estic parlant. Socialment nos frena no tindre prou disponibilitat de 

famílies per a poder assumir necessitats que a dia d’avui hi ha. Vull dir, ahir mateix 

anava, estava a una reunió que parlava sobre tota l’abalancha de joves immigrants que 

estan arribant i tota la història. Vull dir, i dius “Esque, bueno, necessitats existissen” Per 

tant... I és la nostra societat, és el nostre món, i per tant, al final el món sirà lo que 

nosaltres volem que siga. No es tracta de res més. No lo que volgan los demès, lo que 

volguéssem naltros. Al final les decisions són personals i són pròpies. Vull dir, i si 

nosaltres volem tirar endavant i volem arribar-ho, doncs arribarem i si volem trobar 

excuses, les trobarem sempre. Vull dir, no n’hi ha més, llavontes, és així.  

Albert: Molt bé, moltíssimes gràcies! 

Xavi: A valtros, jo sempre dic, això és un goig. Penseu que naltros això de parlar 

d’acolliment... 

Albert: Bueno però suposo que també a l’haver d’explicar molts cops es pot fer una mica 

pesat, no? O què? 

Xavi: No, així també poc a poc anem donant a conèixer tot este món. 

Albert: Doncs moltíssimes gràcies de veritat, estem en contacte! 

Xavi: Perfecte! 
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ANNEX 8 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA – ACOLLIMENT D’URGÈNCIA 

  

Albert: Bones, primer que tot agrair-vos la vostra rebuda i el vostre temps. Per començar 

l’entrevista, si us podeu presentar una mica. El vostre nom, quants anys teniu, a què us 

dediqueu o us dedicàveu... 

Ana: L’edat no (Rialles) Sí que te la diré, tranquil·lament... 

Fernando: No te importa que hable en castellano, no? 

Albert: No, no ni mucho menos 

Fernando: Yo me llamo Fernando Meléndez, tengo setenta y tres años, estoy jubilado. 

Soy de Barcelona, natural de Barcelona, nací en Barcelona y viví en Barcelona hasta 

los cuarenta y tantos años en que por un traslado laboral me vine a la central nuclear 

Dasco. Des de entonces vivimos aquí en Miravet, des del año ochenta y seis fue, ¿no? 

Ana: Sí 

Fernando: Estamos viviendo aquí en Miravet.  

Ana: Bueno yo soy... en castellà millor? 

Albert: Parleu com vulgueu, com us sentiu més còmodes 

Ana: Bueno yo soy Ana, tengo setenta y tres años y ... 

Fernando: Setenta y cuatro 

Ana: Setenta y cuatro, perdón. Setenta y cuatro. Nací en Andalucía hace setenta y pocos 

que estoy aquí en Cataluña. I bueno parlaré català perquè veieu que l’he après bé. 

Osigui que... i bueno res més no? De moment.  

Albert: (Rialles) De moment...Molt bé, d’acord, per començar, com definiríeu 

l’acolliment? 

Fernando: Penso que a nosaltres ens ha agradat molt i ens ha donat moltes 

satisfaccions, penso que... jo estic personalment molt sensibilitzat amb la infància, de 

sempre. I crec que és una cosa pels nens molt bona, perquè és molt diferent passar la 

infància en un centre o en una família.  Aquí ells, els temps que estaven amb nosaltres, 

estaven totalment integrats. No solament amb nosaltres dos, sinó el meu nét, els meus 

fills i tots... Un més de la família lògicament. I ens ha donat moltes satisfaccions, teníem 
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contacte amb ells menos un que no hem volgut... no hem pogut, no hem tornat a saber 

res més d’ell. Amb els altres tenim contactes i ens veiem de tant en tant, ens juntem per 

dinar i totes aquestes coses. I els nens es recorden perfectament de nosaltres i jo crec 

que inclús ens estimen. 

Ana: Home, jo crec que sí. De totes maneres, t’han d’agradar molt els nens per poder 

fer una cosa com aquesta... i estar tu sensibilitzat a lo que has de fer. Perquè sinó doncs, 

clar tot no és de color de rosa, sinó que també hi ha alguns problemes... problemes, 

problemes entre cometes que se’t posen malalts, els has de porta d’urgències allà on 

sigui i tot això costa una mica.    

(sona telèfon i Fernando respon) 

Ana: I per lo demes ja ho anirem parlant.  

(Acaba la trucada telefònica) 

Ana: Es que és el jutge de pau, d’aquí del poble. 

Albert: Ah sí? 

Ana: I ara és per alguna visita, no? No truca mai ningú al f ixe, però mira... quina 

casualitat. Ara ja m’he perdut. 

Albert: Dèieu que teníeu fills biològics?  

Ana i Fernando: Sí tenemos tres.  

Fernando: Y en estos momentos, cuatro nietos, no? Uno de diecisiete años y luego uno 

de seis, cinco y tres.  

Ana: Estos los nietos, però los hijos ya eran mayores cuando nosotros empezamos a 

esto.  

Fernando: Uno de los nietos es adoptado. Mi hija tenía el de diecisiete años, quería otro, 

no venía, no venía... sensibilizada que estaba con los niños que pasaban por aquí y tal, 

pues al final se decidió irse a apuntarse en las listas de adopción y lo tiene adoptado.  

Albert: Vale, muy bien. ¿Cuándo empezasteis a acoger?  

Fernando: Pues mira, no lo recordareis seguramente porque erais muy pequeños  

Ana: Son muy jóvenes. 

Fernando: Hubo un reportaje que lo hicieron por la televisión, además por más de una 

cadena y varias veces, sobre los orfanatos en China. Las niñas en los orfanatos en 



 

48 
 

China. Esto fue un programa que nos impresiono y dijimos “Pues nosotros podemos 

hacer algo por una niña de estas y tal” Mi hija nos animó a que lo hiciéramos. Como no 

teníamos ni idea de cómo hacerlo me puese en contacto con el Consell Comarcal. El 

Consell Comarcal con una cita en Tarragona en Institut Comarcal d’Acolliment i Adopció 

(ICAA). Fuimos allí los dos y pronto nos lo cuitaron de la cabeza, lo de adoptar una niña 

china. Porque, nosotros debíamos tener alrededor de los cincuenta años, ¿no?  

Ana: Sí más o menos. 

Fernando: Decían “Pues hay unas limitaciones, no puede haber…” Bueno ahora no me 

acuerda, era ni más de cuarenta años ni menos de catorce… No sé si es exactamente 

así. Y a nosotros ya no nos darían una criatura pequeña y entonces nos dijeron “Hay 

una cosa que es el acogimiento, hay niños en Catalunya, que no sé cuántos miles… 

que tal, que cual, que aquí, que allá” Y nos dijeron dónde ir. Aquel mismo día fuimos a 

la Casa Sant Josep. Allí nos hablaron del acogimiento y ya nos apuntamos para hacer 

un… Osea como le llaman a eso… La idoneidad, ¿no? Es un cursillo que hacías para 

declarar la idoneidad de las personas para el acogimiento. Lo hicimos. Nos declararon 

idóneos y ya vino un niño. El niño este ya tenía seis o siete años. Estuvo ocho años en 

casa y al final pues mira por cosas de la vida no acabamos demasiado bien, ¿no? Y se 

tuvo que interrumpir el acogimiento. Son niños que llevan una mochila… En fin, no se… 

Ana: Son niños con muchos problemas… 

Fernando: Tuvimos muchos problemas con él. Después de interrumpirse el acogimiento, 

venía, ingresó en un centro, venía los fines de semana y no había problema los fines de 

semana. Por explicarlo de una forma gráfica, creo que dejamos de hacer el papel de 

padres para hacer el papel de los tíos del pueblo que vas los fines de semana a pasarlo 

bien allí al pueblo, ¿no? Y entonces pues no había problemas. Pero en un momento 

dado, se ajunto con una chica, vivían juntos en (un lloc). Y en un momento dado, se 

quedó sin trabajo, vinieron los familiares de la chica, la madre, la hermana y no sé quién. 

Aquí estuvimos hablando y diciendo mira hasta que puedan rehacer, encontrar un 

trabajo y volver, nosotros… ellos se quedaban a la chica y nosotros al chico. 

Provisionalmente hasta que encontraran trabajo. ¿Yo en aquel entonces ya estaba 

jubilado? No me acuerdo si estaba jubilado, pero bueno tenía contactos en la nuclear, 

se acercaba la recarga, que contratan mucha gente durante dos o tres meses en la 

recarga. Entró trabajar a la nuclear, vivía aquí, subía y bajaba porque… Los tres hijos, 

una chica es maestra en (un lloc) y los dos hijos trabajan en la central. Y estuvo unos 

meses… Pero otra vez tuvimos, volvimos, a tener problemas y al final se fue de mala 

manera y no hemos vuelto a saber nada más de él. Entonces, cuando… Pero claro fue 
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un disgusto romper cuando rompimos. Entonces, los de Casa Sant Josep nos dijeron 

“¿Queréis probar con bebes? Que son acogimiento de diagnóstico que le llaman.” Y 

ostras… es otro mundo. Es encantador, los bebes porque ves que te necesitan tanto y 

además que son una sonrisa, una caricia, es muy…  

Ana: El bebé te necesita y tú a la mínima lo ves tan indefenso… Como a mis hijos que 

los veía tan pequeños que esto te llena todo. Osea que tener bebes es la… ¡Porque nos 

gustan! Lo vuelvo a repetir que te han de gustar. Porque si no es un poco pesado. No 

puedes salir. No puedes… Es “(Nom d’una noia), ¿te puedes quedar al niño? Que 

nosotros vamos donde sea” Y claro tienes que pedir favores y tienes… Por eso los hijos 

también es conveniente que entren en el círculo del acogimiento.  

Fernando: Sí, yo pienso que el acogimiento es una opción de familia, no de persona. Mi 

nieto, el que tiene diecisiete años, cuando tenía, no sé cuántos serían… cuatro o cinco… 

como había visto pasar varios niños… Bueno varios niños, por lo menos un par o tres. 

Un día le pregunto a su madre “Mamá, ¿y yo cuando me iré?” Y su madre… (Rialles) 

Ana: Y su madre “No fill meu que tu no te n’aniràs perquè tu estàs aquí a casa amb el 

papa i la mama i aquets nens de moment han d’estar amb una família perquè els seus 

pares no poden cuidar d’ells” I va quedar així i ja no va tornar a preguntar.  

Fernando: Pero en un momento determinador varias familias de acogida de allí de la 

Casa Sant Josep, pues, nos reunimos un día por formar una asociación que es la 

AFATAR, Families d’Acolliment de Tarragona i terres de l’Ebre. I bueno fui el presidente 

des de que empezó des de hace poco. Hace poco que lo deje también por los problemas 

de salud y me hicieron un homenaje. “Des de l’AFATAR al seu president honorific, en 

agreiment a la tasca desenvolupada durant tants i tants anys en pro a la cultura de 

l’acolliment”  

Ana: Home, és una cosa que és molt maca. També és l’hora de la despedida, això no 

t’ho treu ningú... Tu ja saps que se’n van perquè quan te’l deixen tu saps que tard o 

d’hora marxarà. Però, bueno, mentres el tens és com un fill teu i llavors el dia que diuen 

“Bueno ja s’ha acabat, s’anirà amb un família d’adopció o torna amb els pares” que 

normalment no tornen... 

Fernando: Todos los que hemos tenido nosotros con los padres ninguna. La niña esa 

con el sombrerito que era magrebí está viviendo en Bélgica con una hermana de su 

padre que es soltera. Claro... 

Ana: Buscan la familia, ¿no? 
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Fernando: Y le cambio la vida totalmente. Han estado aquí un par de veces, han venido 

des de Bruselas un par de veces aquí. 

Ana: Han estado aquí en casa, sí… 

Fernando: Y bueno es el único caso que han vuelto en la familia, todos los demás se 

han ido en adopción. 

Ana: Sí, es que es un poco difícil que vuelvan. 

Albert: Vale, entonces, ¿cuantos acogimientos habéis hecho? 

Fernando: Pues… el de las dos mellizas era un acogimiento solo, pero eran dos niñas… 

Por lo tanto, hemos tenido: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y el primero que fue 

el (nom de l’infant).  

Ana: Así que ocho. 

Albert: ¿Y todos con tipología de urgencia? 

Fernando y Ana: Sí, sí, sí menos el mayor, el primero no. 

Fernando: El primero mayor no, este estuvo siete u ocho años con nosotros, ¿no? 

Ana: Sí… 

Fernando: Y una lástima porque… 

Ana: Estos de urgencia, hubo uno que del hospital ya me lo trajeron a casa. Las 

mellizas… Cuando me las dieron, fue como “me muero yo” porque eran como dos 

conejitos. Parecían dos cunillets i no sabies per on agafar-les. 

Fernando: Una era mía y la otra era tuya. 

Ana: sí una era d’ell i l’altra era meva. I bueno aquestes venien de l’hospital. Perquè la 

mare ja la tenien fitxada, diguéssim, i llavors ja les recullen i ens les emporten a les 

famílies. I després un altre... 

(Expliquen historia concreta del cas, per aquest motiu veig innecessari per la meva 

investigació fer la transcripció, igual que també per vetllar les dades i informació.) 

Ana: Claro estubo dos años y medio, eso es mucho tiempo. 

Fernando: Eso es mucho tiempo. 

Ana: Clar, el dia que ens vam despedir... 
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Fernando: Lo llevábamos a la guardería, íbamos los dos, y cuando salía iba corriendo a 

abrazarse a mí. Y ella estaba ahí al lado... Con los nietos pasa lo mismo, ¿eh?  

Ana: ya. Anaves a dir algo noi?  

Albert: Llavors quant de temps han estat cada... més o menys? 

Ana: Doncs mira, el primer... 

Fernando: El que menos tiempo ha estado nueve meses, nueve meses. 

Ana: Això. El primer bebé nueve meses. 

Fernando: Y el que más, dos años y medio. Todos los demás entre medio. Un año, año 

y pico están todos prácticamente. Este último, ya te digo, te explicaré una anécdota, un 

día llaman por teléfono, su madre, que quería hablar conmigo el crio. ¿Que debe tener 

ahora? ¿Siete años? 

Ana: Seis o siete, sí. 

Fernando: Pues en el colegio, se le habían puesto la película esa de Coco, de eso de 

los muertos y tal y cual, y el niño se ve que salió del colegio traumatizado. Y me llama y 

me dice que le habían puesto la película esa y que decía que cuando los seres que te 

quieren se olvidan de ti es como si te hubieras muerto. Y decía “¿Verdad que no me 

olvidarás nunca?” (plor i emoció)  

Ana: Clar perquè ell… Osigui él nos tiene de referencia que no somos sus padres, 

porque lógicamente viven con ellos, pero somos algo de la familia. Somos algo de la 

familia de él. Y por eso no quiere que lo olvidemos.  

Fernando: Quedamos en… porque ellos viven en (un lloc). Quedamos aquí, en (un lloc) 

el domingo, nos vimos, le llevé una carta. Quiso que se la leyera yo y allí el padre, la 

madre, todos llorando leyendo la carta aquella. Pues quiero decir que ellos también les 

queda… 

Ana: ¡Hombre claro! 

Fernando: Lo que sí que me he dado cuenta, porque con mi nieto he vivido el proceso 

al rebes; me dado cuenta que las criaturas se adaptan rápidamente y perfectamente a 

la familia adoptiva, ¿eh? Osea que después sí que han estado con una… cambian de 

familia y el nieto nuestro se adaptó, pero vamos, casi un día para el otro. 

Ana: Les cuesta un poco también porque él venía con una vaquita para dormir y la 

vaquita la ha tenido hasta hace poco. 
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Albert: Entenc… Llavors en el procés del acolliment com ho vau estar vivint aquets 

anys? Que entren, surten, tornen a entrar… Com ho viviu vosaltres?  

Ana: Home ja et dic que costa molt quan se’n van. 

Fernando: Lo que pasa es que lo que piensas es que esto del acogimiento no lo haces 

para ti, sino lo haces para él. Le estás haciendo un favor a la criatura, no a ti. Y los 

procesos de separación o llámalo como… 

Ana: Te preparan. 

Fernando: Te preparan. A demás últimamente, antes no tanto, pero ahora últimamente 

son largos los procesos de acoplamiento. Te estas varios días yendo allí, estas con los 

padres adoptivos un rato, nos dan de comer, luego vienen aquí los padres un día, luego 

vamos nosotros a casa de ellos otro día… Y dura como mínimo, una semana… 

Ana: ¡Ui… más, más! 

Fernando: Bueno no se… De contactos diarios para que la criatura se vaya adaptando, 

¿no?  

Albert: ¿Te refieres a familia de acogida y familia de adopción? 

Ana y Fernando: Sí y familia de adopción. Sí. 

Fernando: Esto antes no se hacía, pero ahora vienen aquí los padres, los padres 

adoptivos. Nosotros vamos a la casa de ellos, estamos allí. 

Ana: No es de golpe y porrazo que digan “Mañana se van”. No. Primero se conocen, 

nos conocemos y… 

Fernando: Y luego también están la Casa Sant Josep… 

Ana: Que ayuda. 

Fernando: Que no es por nada, pero son muy majos, bastante más que los de Tortosa, 

dicho sea de paso. Y también te ayudan y tal. Y me acuerdo que una vez tuvieron que 

dar soporte a mi nieto. Me parece que fue cuando se fue la (nom de la nena d’acollida) 

Le dieron una especie de cuento que se iba y estuvimos allí con los psicólogos algunas 

veces, porque claro el crio también lo sentía. 

Ana: Te preparan.  
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Fernando: Es bonito. Es bonito. Por supuesto que si nosotros tuviéramos unos años 

menos y unos cuantos achaques menos, pues seguramente continuaríamos teniendo 

niños, ¿no? En todas las casas tendría que haber un bebé. 

Ana: Es que cuando hay un niño pequeño en una casa, hay alegría. Y entonces, siempre 

estarás contenta, aunque a veces lo cogerías y…. Pero esto te pasa con los tuyos igual, 

que dan muchas alegrías.  

Fernando: Hace poco, hace poco, estuvo un sobrino nuestro aquí con un hijo pequeño 

que tiene, le regale una brocha de esas de barbero, de enjabonarse. 

Ana: Lo que se usaba antes. 

Fernando: Se usaba antes, ahora con las maquinillas eléctricas ya no… Y con esa 

brocha yo hacía cosquillas a los niños… (Riures) Cambiaba el pañal y por aquí, por la 

barriga… “Aaaah ahahah” (Riures) Y se la regale a este, al hijo de mi sobrino, porque 

también le gustaban que le hicieran mimitos con la brocha.  

Albert: (Riure) Entonces, el proceso, ¿lo único a destacar es las salidas lo que es duro? 

Fernando: Sí, es duro, pero te has de mentalizar. Lo que pasa que cuando estas metido 

en la rueda, se va uno, pero pocos días después te llaman y dicen “Oye mira tenemos 

este que tal…” Y, ¿no? Vuelves a empezar otra vez. Pero sufres un bajón, sí.  

Ana: Sí. 

Fernando: Yo este día que nos despedimos definitivamente del (nom d’infant) que se 

quedó allí, que se quedó a dormir con los padres un día, un fin de semana y el lunes 

fuimos los dos a su casa. Y claro, cuando nos fuimos, viven en un chalet de esos 

adosados, cuando nos fuimos, pues el crio se metió para adentro y yo oía que decía des 

de fuera, que decía, “Papa, Papa, Papa…” Llorando. Pues claro, yo me emocione y tal. 

Pero en cambio, no sé si un día siguiente o dos días siguientes después, cuando hicimos 

el traslado que digamos con los padres en el CAF; pues estaba tan tranquilo en la rodilla 

de su padre. Nosotros, hacemos, bueno nosotros… Todos, más o menos extenso según 

la persona, yo me enrollo bastante, hacemos un diario. Un diario y un álbum de fotos 

del tiempo que ha estado, y se lo llevan ellos. Ellos, por eso, las fotos las van mirando 

de vez en cuando y se acuerdan de nosotros… 

Ana: Claro. 

Fernando: Y el diario, pues además nos hacían allí en la Casa Sant Josep, nos hacían 

hacer dos ejemplares. Uno que se lo daban a los padres y otro que se quedaba allí por 

si algún día el niño quería tener acceso a él. Y sí, bonito porque por supuesto que todos 
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los niños que han estado en acogimiento aquí, tienen de sus primeros tiempos, muchas 

más fotos que nuestros hijos propios.  

Ana: Ui y tanto. 

Fernando: Con este último dos álbumes enteros del Hoffman. Llenos de fotografías. 

Este estuvo malito, estuvo ingresado en (un lloc). 

Ana: Por eso digo que no todo es de color de rosa, porque claro te lo llevan a Hospital 

des de aquí y dices “Ostra, ¿que tendrá, que no tendrá…? Y claro, estas sufriendo y al 

final no fue nada, menos mal, pero… 

Fernando: Y yo creo que también, esto es en plan anécdota, yo creo que cuando vas 

algún sitio al médico o algún sitio así y dices que son niños de acogimiento parece que 

tengan una atención especial. Yo me acuerdo que allí en el hospital, me acuerdo que 

tenía dos camas para dos personas y dos sofás, uno en cada lado. Cuando llegamos, 

me parece que había uno… 

Ana: Sí un niño. 

Fernando: Sí, pero se fue en seguida, nosotros estuvimos bastantes días allí, ¿eh? 

Ana: Diez me parece. 

Fernando: Y no volvieron a poner a ningún niño más en la habitación, estuvimos solos 

todo el tiempo. Y cuando nos fuimos, no sé cómo salió la conversación, que nos dijeron 

que habíamos estado solos a atención a nuestra edad y que era un niño de acogimiento 

y quería que tuviéramos más… Que lo habían podido hacer y lo habían hecho, por 

hacernos un favor a nosotros. 

Ana: Es que claro, cuando nos veían; éramos más bien los abuelos que no los padres. 

Fernando: Sí. 

Ana: Yo con el pelo blanco pues imagínate… Aun parezco más.  

(El Fernando s’aixeca de la cadira) 

Ana: ¿Dónde vas ahora? Ah vale, iba a decir no te enrolles porque nos conocemos.  

Albert: Vale, entonces, de lo que hablábamos de la conciencia social…. De si se conoce 

realmente el acogimiento o no, vosotros, que en penseu? 

Fernando: No es massa conegut, l’acolliment no és massa conegut. 
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Ana: I menys aquí al poble, que és un poble tant petit. Doncs no ho havia fet mai ningú 

i clar, quan a mi em van veure amb el nen que tenia, doncs onze dies, no... No, la gent, 

no, no... 

Fernando: Y luego otra cosa, la mayoría de familias de acogimiento, ya son de una 

mediana edad para arriba. 

Ana: Sí. 

Fernando: Gente joven no hacen… 

Ana: Es que no lo pueden hacer, perquè ara per exemple els meus fills volguessin fer-

ho, no poden. Treballen els dos. 

Fernando: Para hacer acogimiento de urgencia y diagnostico con bebé, uno de los dos 

no ha de trabajar, como mínimo. Y claro, hoy en día, la juventud… 

Ana: Trabajan los dos. 

Fernando: Si quieren… 

Ana: Estar bien, han de trabajar. 

Fernando: A cambiado mucho la vida, nosotros cuando nos casamos en los años 

setenta, el año que viene haremos las bodas de oro, pues normalmente todos mis 

compañeros de trabajo, mis amigos cuando se casaban sus mujeres dejaban de 

trabajar. A nos era que fueran… 

Ana: Médicos o … 

Fernando: Alguna formación así… Dejaban de trabajar y con el sueldo de uno, había 

suficiente para vivir, ¿no? Y hoy en día me parece impensable esto. 

Albert: Vale, entonces para poder cambiar esto de que no se conoce del todo que ideas, 

por ejemplo… 

Ana: Ya se hacen de cosas. 

Fernando: Se hacen campañas. Esta misa del desto. Se dan charlas… 

Ana: Pero, charlas también, pero vamos te hacen una charla y a lo mejor te van diez 

personas. Osea que no, no está, la gente no está para hacerlo, la verdad. Eso no quiere 

decir que no haya a lo mejor que lo querrían hacer y no pueden, por lo que sea, por el 

trabajo, por lo que sea. Pero cuesta de hacer.  
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Fernando: Y luego, nosotros las asociaciones siempre ha defendido que en todo lo que 

dependa de la administración los niños de acogimiento de hoy en día empiezan a tener 

preferencia. Porque son hijos de la administración, están tutelados por la administración. 

El acogedor tiene la guarda, pero no la custodia, para según qué cosas ha de pedir 

permiso. Y parece que no… alguna cosa se ha conseguido, pero poca, poca.  

Ana: Cuesta. 

Fernando: Nosotros cuando acogimos al primero, el mayorcito este, nuestros hijos iban 

a un colegio de monjas, y cuando vino este niño, después de fiestas de navidad, 

quisimos matricularlo allí. Y nos dijeron que no había plazas, tu. Todo esto en un colegio 

de monjas que parece que tendrían que estar más sensibilizados con el tema… No 

había plazas y tuvimos que ponerlo en el colegio del pueblo. Él, el acogido, tenía que ir 

al colegio del pueblo y los otros al colegio de monjas. Y dices “Coño, como es posible 

que monjas precisamente te dicen que no tienen un hueco para acoger al niño.” Pues 

bueno, son cosas… 

Albert: Claro, supongo que os habéis encontrado en algunas situaciones en que, pues 

tenerlo que explicar de 0 lo que es el acogimiento familiar, gente que no lo conoce, o 

¿no? 

Ana: Sí, sí. Cuando llegamos aquí lo tuvimos que explicar porque la gent no sabia de 

que anava. “Però l’heu de tornar? Però no us el quedeu?” i jo “Que no!” Imaginat tu que 

ens haguéssim quedat tots els que han vingut... seriem una família... (Riures)  

Fernando: Ahora cuando vienen los nietos y vienen los tres juntos, los tres pequeños, 

esto es una casa de locos. Se pelean, se pegan se chillan… Cuando uno coge una cosa 

y los otros también quieren aquella cosa; se la quitan, se… tremendos. Yo pienso que 

también que los padres son más permisivos, hoy en día que… Yo soy bastante de decir 

siempre que sí, cuando tienen que pedir algo me lo piden a mí, ¿no? 

Ana: Ja estic jo per dir que no. 

Fernando: Pero a veces veo los padres mucha pachorra, tu. 

Albert: Esto también es un tema importante el de la educación en la familia. Pero, tu que 

has estado como presidente de AFATAR, tu como has visto, ya aprovecho porque no 

me había encontrado en la situación, ¿cómo has visto el acogimiento? ¿Cómo está 

ahora mismo la situación?  

Fernando: Vamos a ver, no sé bien la pregunta, ¿en qué sentido lo dices? 
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Albert: En como… Si hay muchas familias o no, si hay suficientes, si hay muchas 

demandas… 

Fernando: No, no hay muchas, datos sí que debes de tener… Yo creo que hay pocos, 

en alguna comunidad en Baleares, por ejemplo, el acogimiento institucional de niños de 

0 a 3 años no había ninguno, estaban todo en familia de acogida. Aquí también se había 

propuesto, también se había intentado, pero hay, es qué coño vivir tus primeros años 

de tu vida, los primeros años de tu infancia, en un centro tiene que ser jodido para la 

criaturita. SI ya son más mayores y tal puede que no, que se adapten mejor, pero… 

Ana: Lo que pasa es que de pequeños todo el mundo los quiere y los acoge, pero ahora 

te dicen de hacer un acogimiento de un niño de diez años… 

Fernando: Sí, pero hay muchos… ¿Tu hablaste con el Xavi? 

Albert: Sí 

Fernando: Pues el Xavi ha acogido a chavales mayores y ahora lo ha adoptado, cuando 

se ha hecho mayor de edad, lo ha adoptado. Él es soltero, vive solo y el chaval en si ya 

se ha hecho abuelo. Ha sido abuelo sin ser padre. (Riures) Es muy majo el Xavi.  

Ana: Pero claro un niño acogerlo de estas edades, cuesta mucho. La convivencia cuesta 

mucho. Cuesta porque ellos están acostumbrados a sobrevivir en el centro como 

pueden.  

Fernando: Este caso nuestro, yo no sé qué… quiero decir que no conozco otros 

semejantes al nuestro. Pero había llegado un momento en que la convivencia era muy 

difícil porque, coño a mis hijos yo les decía algo y más o menos me hacían caso, a lo 

mejor se lo tenía que decir dos veces, pero me hacían más o menos caso. Este no, este 

no me hacía caso. “Me voy”. “No te puedes ir que estas castigado.” “Yo me voy y si 

quieres llama a la guardia civil.” Y así en ese plan y llega un momento en que no te 

queda más remedio que ceder y dejar hacer lo que quisiera… coger una silla y pegarle 

un silletazo y matarlo ya de una vez. Por eso, los mismos técnicos vieron que lo mejor 

era interrumpirlo. Iba al instituto yo, parecía de plantilla del instituto yo, porque cada dos 

por tres estaba allí con problemas con el chaval. Ya me conocía el conserje, ya no 

llamaba al timbre ya me abría la puerta.  

Ana: Y de estos por desgracia, hay muchos. 

Fernando: Quitaba dinero… 

Ana: Pues de estos hay muchos.  
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Albert: Vale, pues para ir terminando, ya en el bloque de la gestió de emocions, perquè 

és un dels motius que molta gent no acaba d’acollir, per por a tot el que pot suposar, 

no? Doncs, vosaltres quines tècniques, què heu après o com heu pogut portar tot això?  

Ana: T’has d’anar mentalitzant des del primer dia, tu ja saps que això no es teu i bueno 

tu el cuides perquè te l’han deixat perquè el cuidis. Perquè no serà mai teu. Llavors, 

anar passant. I quan t’arriba el moment, no hi ha qui te’l tregui. Aquest moment, és... 

però se’t va oblidant, poc a poc no se, et fas la idea de que no, no pot ser. 

Fernando: Después también es importante, eso que decía antes, que no lo haces por ti 

sino que lo haces por él. Y que lo mejor para él es que vaya con los padres de adopción 

que los están esperando y le quieren. Y luego también es importante no perder el 

contacto. Nosotros tenemos contacto con ellos y de tanto en tanto nos enviamos 

whatsapps, nos juntamos para comer, nos contamos alguna cosa… Y eso importa. Y te 

emociona. (S’aixeca) Bueno de fotografías hay un montón.  

Ana: Uno, en la última comida que tuvimos, diu “Ana et puc fer una pregunta?” Dic “Si 

fill” “Tu coneixes als meus pares, als meus pares?” I dic “Doncs no” i diu “Com vaig venir 

jo?” Dic “Home... 

(paral·lelament ens estan ensenyant fotografies)  

Fernando: Esto nos lo dieron los pedres 

Ana: Clar això ens van donar els pares a nosaltres. I clar, llavors, això també t’anima. 

Això t’anima molt. I bueno això em va dir si ell havia vingut amb taxi, com dient, “Els 

meus pares d’ara no em diuen re perquè no saben re en veritat” I nosaltres no li diem 

res perquè no hem conegut als pares. I diu “Pues entonces qué?” “Mira, un día me 

llamaron de allí donde están los técnicos y me dijeron tenemos aquí un niño que ahora 

sus padres no se pueden hacer cargo de él, entonces para que no vaya a un centro 

pues dijimos la Ana lo cuidará. Y cuando la Ana lo esté cuidando, si sus padres pueden 

se irán con ellos. En el caso tuyo tus padres no pudieron, pues te has ido con tu padre 

y tu madre de ahora.” Y él se quedó conforme, pero él pregunto si yo quería. Osea si 

sabía si sus padres como eran.  

(el Fernando ens ensenya una altra fotografía) 

Fernando: Este es el que me llamo preocupado. 

Ana: Este tiene una cara de bicho 

Fernando: Nos han dado ratos muy felices. 
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Ana: Sí. Es que todos tendríamos que estar… pero bueno entonces la vida no sería la 

que es ni nada, pero todos tuviéramos las ideas un poco claras del sufrimiento que hay 

en muchos sitios y todo, pero bueno la vida…  

Fernando: Yo, por ejemplo, de esto que decía que estoy sensibilizado; cuando hay por 

la televisión algún anuncio de estos de niños enfermos de cáncer o en el Facebook que 

veo una cosa o tal; pues no puedo evitarlo y ponerme a llorar como un tonto, ¿no? 

Ana: Bueno porque estas sensibilizado a lo que él tiene, entonces quieras o no quieras 

te… pero vamos es de lagrima… floja 

Fernando Fácil. Más ahora. 

Ana: Y tanto. 

Fernando: En fin, tú.  

Albert: Ya, estos temas son complicados… Para terminar, ¿qué les dirías a aquellas 

personas que tienen pensado acoger pero que no se tiran a la piscina o las que aún ni 

se lo han planteado?   

Ana: Pues que lo hagan, que lo hagan. 

Fernando: Que lo prueben. 

Ana: Que lo prueben porque es una cosa que te da mucha felicidad y tú se la das a 

ellos. Pero ellos te dan mucha a ti también. Osea que a lo mejor estábamos solos, pues 

tener un niño si tú quieres, que a veces dicen “Los hijos separan” Pues no, nos unía 

más, porque “Fernando el pañal” Porque él me ayudaba. Eso si ha de ser que el 

matrimonio los dos, bueno el matrimonio o la pareja, que… 

Fernando: Nos turnábamos para dormir con él porque teníamos que darle el biberón y 

cosas de estas. Y dormíamos uno de los dos con él. 

Ana: Yo sí, yo les dijo que se animen o como mínimo que lo prueben. Que, seguro que, 

si lo prueban, repiten. Eso seguro.  

Fernando: En fin, es así. 

Ana: Si queréis alguna cosa más… 

Fernando: ¿Un café? 

Albert: No, no, muchas gracias. Molt bé moltes gràcies pel vostre temps i per la vostra 

dedicació.  
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Ana: Però es que et diuen “Li fas un bé” Però es que clar que et fa un bé però es que tu 

també et sent útil... Jo si, jo ho tornaria a fer, però els anys no perdonen. Els anys no 

perdonen.    
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ANNEX 9 
 

TRIANGULACIÓ I CODIFICACIÓ 
 

MOTIU DE L’ACOLLIMENT 

SUBCATEGORIA FRAGMENT CODIFICACIÓ 

 

 

Motiu de l’acolliment 

1) Nosaltres tenim dos fills biològics i sí que pensàvem 

que podíem atendre o cuidar a més infants, no? 

Tampoc sabíem en aquell moment que existia 

l’acolliment. Va ser una cosa que... Bueno... Vam anar 

a preguntar, vam anar a informar-nos, vam anar... 

Bueno més que preguntar i informar-nos vam anar a 

oferir-nos com a família per poder cuidar infants a 

casa nostra, no? 

 

Vam arribar una mica per casualitat a l’acolliment, no?  

 

Sí, és una acció d’ajudar amb algú, no tampoc al nen, 

eh? Ajudar al nen evidentment, però també ajudar 

una mica com a la família. Ser una mica solidaris amb 

famílies que es troben en determinades situacions 

que no poden atendre bé als seus infants. 

 

2) En la asociación asistían niños de diferentes centros 

de menores y en esas actividades participaba una 

niña que quería tener una familia de acogida, una niña 

que tenía seis años, y siempre me lo pedía. Siempre 

decía “Yo quiero que seas mi familia, yo quiero ir a tu 

casa” Y bueno empezó todo como una broma y bueno 

al final nos animamos. Empezamos a hacer todo los 

papeles y cuando nos dimos cuenta pues no solo era 

acoger a ella sino que también acoger a ella y a sus 

dos hermanas. 

 

Primero, bueno, esta niña iba a salir en adopción pero 

cuando… Hicimos todos los cursos para ser padres 

de adopción, que fueron unos meses, hicimos las 

entrevistas, todo. Y cuando íbamos para el final, 

resulta, que los técnicos cambiaron la resolución del 

caso y dijeron “Los padres son muy jóvenes vamos a 

darles más oportunidades y va a ser un acogimiento 

simple.” Entonces tuvimos que cerrar la carpeta de 

adopciones e irnos para otra vía, que es la vía del 

acogimiento. 
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3) I llavontes en tot lo tema de l’acolliment és per una 

decisió purament personal, vull dir coneixia, coneixia, 

aquesta opció. Pensava que... suposo que això és 

com tothom, depèn dels temps vitals. En un moment 

determinat, vaig arribar en aquell moment en què 

podia fer acolliments o jo pensava que podia plantejar 

la possibilitat de que un oferiment, una opció. I a partir 

d’aquí pues vaig iniciar tot lo procés, no? 

 

Amb el seu moment com que, perquè suposo que 

algo t’empeny a relacionar-te en estos ambients, les 

persones d’estos mons. 

 

Ojala arriba un moment en que això no fase falta. 

Però bueno escolta, si ara són moments en què 

encara hi ha necessitats, doncs cobrim-les. Ho hem 

de fer entre tots, lo món l’hem de construir entre tots, 

no nos ha vingut donat. 

 

4) Hubo un reportaje que lo hicieron por la televisión, 

además por más de una cadena y varias veces, sobre 

los orfanatos en China. Las niñas en los orfanatos en 

China. Esto fue un programa que nos impresiono y 

dijimos “Pues nosotros podemos hacer algo por una 

niña de estas y tal” Mi hija nos animó a que lo 

hiciéramos. Como no teníamos ni idea de cómo 

hacerlo me puese en contacto con el Consell 

Comarcal. El Consell Comarcal con una cita en 

Tarragona en Institut Comarcal d’Acolliment i Adopció 

(ICAA). Fuimos allí los dos y pronto nos lo cuitaron de 

la cabeza, lo de adoptar una niña china. Porque, 

nosotros debíamos tener alrededor de los cincuenta 

años, ¿no? 

 

(…) y entonces nos dijeron “Hay una cosa que es el 

acogimiento, hay niños en Catalunya, que no sé 

cuántos miles… que tal, que cual, que aquí, que allá” 

Y nos dijeron dónde ir. Aquel mismo día fuimos a la 

Casa Sant Josep. Allí nos hablaron del acogimiento y 

ya nos apuntamos… 
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PROCÉS D’ACOLLIMENT 

SUBCATEGORIA FRAGMENT CODIFICACIÓ 

 

 

Estudi i valoració 

 

1) (...) vam fer un curs de formació. Impartit per tècnics 

de la Generalitat. Jo sé que els cursos de formació 

han canviat molt de quan nosaltres vam començar a 

actualment. També crec que és normal, perquè ara ja 

hi ha una experiència un aprenentatge de tots aquets 

anys que ha fet que puguin fer els cursos d’una altra 

manera. Llavors, nosaltres vam començar per aquí i 

a partir d’aquí entres a la bossa de famílies. 

 

2) El proceso hasta que las tuvimos en casa, al principio 

te hacen muchísimas entrevistas, que es normal 

porque claro son unas niñas que salen de un centro 

de menores y que tienen que ir a un sitio con unas 

garantías y sobretodo te hacen muchas entrevistas, 

preguntas y todo lo posible para que también te des 

cuenta de que si tu realmente quieres hacer una 

acogida o si lo que quieres es tener un hijo biológico 

y te estas equivocando.  

 
Entonces es un proceso duro, no es fácil porque claro 

es normal también vas a tener un niño en casa… todo 

lo que te preguntan de tu vida privada, te hacen 

cuestionarte muchas cosas y bueno al final cansa, 

pero “quien la sigue la consigue” Y si de verdad lo 

quieres pues… como todo, ¿no?  

 

Que estábamos ya que no podíamos más, porque de 

verdad que te preguntan todo y te hacen cuestionarte 

todo, y porque quieres hacer esto, y porque no lo otro, 

y te preguntan muchas cosas que ni si quiera te 

habías preguntado tu nunca…  
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3) Potser, la primera, recordo, la primera entrevista 

informativa que t’explicaven les coses que jo ja sabia. 

Per tant, no és que em vinguese de nou. Però Bueno, 

tot lo procés de tant formació com valoració, doncs sí, 

jo penso que és un procés que el vaig viure molt de 

goig i amb moltes emocions. És un moment molt 

bonic perquè tu vols córrer, pot ser, més del que 

tocaria, no? Vull dir, el procés té una sèrie de fases, 

té una sèrie de tempos, no? Te dóna temps per poder 

reflexionar sobre tu mateix i sobre lo que vols i sobre 

el que no vols, sobre el que pots i lo que no pots fer. I 

bueno en este sentit va anar molt bé.  

 

(...) la fase de formació, valoració. Que és lo que 

comentàvem abans, no? Vull dir, és una fase, jo 

penso, molt interessant, molt.... a veure, pot ser, molt 

carregada de moltes emocions? Vull dir, carregada de 

molts sentiments perquè és una cosa que, quan tu 

prens la decisió d’alguna manera, quan tu fas lo pas 

de dir “escolta jo vull fer un acolliment i penso que he 

de fer aquest plantejament perquè considero que és 

el que he de fer” Clar, llavontes, hi ha d’alguna 

manera, a tu t’agradaria que les coses anessen molt 

depresa.  Perquè són decisions que tu a has pres i 

voldries que ja fos una cosa bastant immediata. I les 

coses necessiten el seu temps, necessiten temps de 

maduració. I durant la fase de valoració, jo penso que 

ja aconsegueixes tot això precisament, no?  

 

N’hi ha molts de moments d’estos que tu estàs encara 

molt insegur perquè t’estan valorant d’alguna manera 

les teves capacitats o les teves competències  

 

(...) hi ha la fase de valoració, llavontes, jo penso que 

va ser el moment més complicat perquè és el moment 

en el que ha tu ja t’han valorat, tu ja tens un informe 
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de la Generalitat però després bueno aquí de 

proposta no arriba cap, no? Vull dir, i tu penses 

“ostres n’hi ha un munt d’infants que segurament 

deuen estar en centres o tenir les seves necessitats, 

jo estic aquí parat i aquí no hi ha cap proposta, no?” 

Vull dir, que a lo millor a passar mig any de la 

valoració i que després es va fer la primera proposta 

d’acolliment, no? I allò es fa llarg. Vull dir, aquell 

moment penso que lo a lo millor es fa més llarg.  

 

4) Osea como le llaman a eso… La idoneidad, ¿no? Es 

un cursillo que hacías para declarar la idoneidad de 

las personas para el acogimiento. Lo hicimos. Nos 

declararon idóneos y ya vino un niño. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En4-p49-gr3-L7 

 

 

Acoblament 

 

1) El d’urgència es estar disposat en que qualsevol 

moment et digui que hi ha un nen o hi ha una nena 

que pugui anar a casa teva ja. Et truquen al matí i a 

l’hora de dinar ja està a casa, per exemple. 

Evidentment llavors has de muntar-ho tot. Perquè 

normalment aquest nen o aquesta nena arriba sense 

mitjons, amb les sabates trencades o amb poca roba 

o amb roba no massa adient. Llavors Bueno has de... 

El primer dia comprar-li lo més urgent i desprès anar 

organitzant. Però sobretot i lo més important és que 

arriba amb carències afectives. I això no es gestiona 

tan fàcil com anar a comprar mitjons.  

 

No, no, no molta diferència tampoc hi ha, eh? Perquè 

al fi i al cap un acolliment simple doncs bueno potser 

fas un altre tipus de procés més d’adaptació, vas 

coneixent el nen una mica i tal. El que passa que tot i 

que pots fer un procés d’adaptació o que puguis veure 

el nen durant una setmana tres o quatre dies seguits 

i estar una estona amb ell. Un nen no és igual quan el 
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veus una hora i una estona a quan vius amb ell. Per 

tant, sí sí tu el coneixes de que pots haver anat al parc 

amb ell i sortir una estona o l’has anat a buscar al 

centre d’acollida on resideix; però la convivència és la 

convivència.  

 

Quan és un acolliment d’urgència no hi ha trobada 

prèvia. Arribes i el veus i ja ve cap a casa. Però quan 

és un acolliment simple, per exemple, hi ha un procés 

d’acoblament que pot ser de vegades de dies només, 

dos o tres dies, però un procés per coneixe’ns una 

mica, veure’ns les cares. Que el nen sapigui quina 

cara tens tu i que tu sapiguis quina cara té ell. 

Pràcticament de caràcter no el pots arribar a 

coneixe’l.  

 

Però bueno, també el nen, el fet d’estar i compartir 

unes hores i fer alguna activitat amb tu, el nen està 

tranquil, està relaxat.  

 

2) El primer contacto se hace a través de en un cristal, 

ellas están en el otro lado del cristal y ya pues te ven 

a ti en el otro lado para que no sea tan violento. Van 

trabajando, pues la verdad, muy bien con ellas, las 

van preparando para saber que es una acogida, 

entender que es una cosa temporal, que van a seguir 

viendo a sus padres si se puede y bueno las preparan 

pues un poco también para trabajar el vínculo y los 

miedos que les puedan salir, todo…  

 

Hay un día o dos que vienen a casa a merendar, a 

estar aquí, osea es una cosa que se hace 

paulatinamente. No llegan y te dicen “tal día vienen a 

tu casa”, no. Se hace un proceso de acoplamiento 

que se alarga más o menos en el tiempo según lo que 

se necesite la familia y según lo que necesite el niño.  
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3) La fase d’acoplament és una fase en la qual, jo què et 

dirà, jo penso que és una fase que el que esperes és 

“ostres, a veure quan arribarem a la normalitat”, no? 

Vull dir, perquè tot és molt artificial i és normal. Vull 

dir, sou dos desconeguts que, que no et coneixes de 

res i que dius “Mira i ostres ara se suposa que hem 

de viure d’una manera molt fluida quan no nos 

coneixem de res, no?” I clar, també penses “Ostres jo 

vull arribar a unes rutines, vull aixecar-me de matí i fer 

les coses normals que fa tothom”  

 

Vull dir, emocionant també, però artificiosa. 

 

 
 
 
En3-p39-gr1-L37 
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Procés 

d’adaptació 

 

1) I després quan arriben els nens és un dalt a baix 

també per nosaltres i pels nens. Perquè nosaltres no 

ens coneixem i hem d’aprendre a coneixe’ls, ens hem 

d’adaptar i els nens també. I això és un esforç que 

fem tots plegats, no? Els primers dies són molt 

angoixants. Perquè tampoc saps com tractar-lo 

perquè no el coneixes, no? Llavors els primers dies 

son difícils de l’acolliment.  

 

I la convivència amb una persona és diferent a estar 

amb ell una estona. I això sí que és la part difícil. Aquí 

és on comença realment la part de l’acolliment on 

coneixents, tirar endavant, veure com som cada u. 

Clar ens analitzem mútuament, el nen també ens 

analitza a nosaltres, eh? I el nen també aprèn a veure 

com som i com reaccionem. És mutu això, eh? 

 

3- I després ja comença l’acolliment com a tal. Un 

acolliment com a tal, jo sempre dic, hi ha dos coses 

que has de tenir clares i segures, no? És a dir, la 

primera és que les coses no passaran com tu esperes 

que passen, vale? De sorpreses, si algo tinc clar, és 

que en l’acolliment de sorpreses n’hi ha sempre.  

 

(...) a veure hi ha una primera fase , la lluna de mel. 

Això a vegades la viuen i a vegades no. A vegades és 

tan ràpid que ni siquiera te’n dónes compte de la lluna 
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de mel. Però sí que hi ha un moment d’intentar-nos 

agradar mútuament d’alguna manera.  

 

Vull dir, jo sempre dic que los dos primers anys és la 

fase que bueno d’alguna manera tu t’estàs situant, 

estàs entenent-te l’un a l’altre. Vull dir, jo crec que als 

dos anys, al menos les meves experiències, als dos 

anys és com que la cosa ja està clara, no?  

 

4) (…) me dado cuenta que las criaturas se adaptan 

rápidamente y perfectamente a la familia adoptiva, 

¿eh? 
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Finalització de 

l’acolliment 

 

1) Tu saps que marxarà, tu saps que bueno en principi 

estarà molt bé... Però... al mateix temps és un trosset 

del teu cor que marxa...  

 

I la sortida, tot i que ets conscient de que tant si va en 

adopció com si fa un retorn amb la seva família 

biològica, això vol dir que les coses funcionen bé... 

Bueno no deix de doldre. Tot i que tu saps que se 

n’anirà i que ja està no? I que ell ha de fer la seva 

vida. I que lo normal, de fet, i lo correcte és que un 

nen si pot viure amb la seva família biològica sigui el 

pare, sigui la mare, sigui uns tiets, uns avis, sigui qui 

sigui... és amb qui ha de viure.  

 

3- (...) los divuit anys marquen molt; perquè als divuit 

anys les coses canvien i canvien molt més de lo que 

canviarien en una situació d’una parentaletat 

biològica. Vull dir, que als divuit anys... uf... les coses, 

als divuit anys, un infant acollit no és una data més, 

no? Vull dir, és una data que realment moltes coses 

eren així ahir i avui són diferents.  

 

4- Estuvo ocho años en casa y al final pues mira por 

cosas de la vida no acabamos demasiado bien, ¿no? 

Y se tuvo que interrumpir el acogimiento. Son niños 

que llevan una mochila… En fin, no se…  

 
No es de golpe y porrazo que digan “Mañana se van”. 

No. Primero se conocen, nos conocemos y… 
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Període de 

desacoblament 

1) “I quan se’n van?” Doncs quan se’n van, se’n van. “Ah 

doncs a mi no m’agradaria que me’ls prenguessin” 

Bueno és que a mi no em pren ningú res, és que no 

és meu. Ni els meus fills són meus. Llavors el meu fill 

convivim, compartim, fem una sèrie de coses junts, 

però no és res meu. Llavors si el meu fill no és meu, 

el nen acollit...  

 

Jo sí que tinc que reconèixer que una cosa bona, 

quan acaba l’acolliment, a part de la tristesa que et 

queda i la buido que tens a casa perquè la casa és 

buida (...) 

 

Per mi és molt bo poder tenir contacte amb l’infant.  

 

Sí o bueno és igual poder-lo anar veient o tenir cert 

contacte, és el que més em tranquil·litza. Veure que 

tot va per el camí que té que anar. Això per mi és lo 

més tranquil·litzant.  

 

3- Jo penso que els acolliments, saps quan comences 

però no s’acaba mai, no? És a dir, jo penso, que se 

pot acabar a lo millor la mesura, no?, però 

l’acolliment, vull dir, que jo penso que quan una 

persona entra al teu cap, ja no surt.  

 

És a dir, estarà en mi, no estarà en mi, estarà aquí o 

estarà allà; però l’impacte d’aquella persona sobre tu 

ja és per a sempre.  

 

Vull dir, és d’alguna manera, te quedes com a referent 

com alguna manera. O assumixes una responsabilitat 

de referència, d’alguna manera.I això no és una cosa 

que entra i surt.  

 

Després de l’acolliment, d’alguna manera sigui per la 

majoria d’edat o sigui pel que sigui, pues les coses 

evolucionen a una altra situació. I suposo que com la 

vida mateixa van evolucionant i ja està , no sabria dir 

massa cosa més, vull dir.  

 

4- (...) teníem contacte amb ells menos un que no hem 

volgut... no hem pogut, no hem tornat a saber res més 

d’ell. Amb els altres tenim contactes i ens veiem de 

tant en tant, ens juntem per dinar i totes aquestes 

coses. I els nens es recorden perfectament de 

nosaltres i jo crec que inclús ens estimen.  
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Pues en el colegio, se le habían puesto la película esa 

de Coco, de eso de los muertos y tal y cual, y el niño 

se ve que salió del colegio traumatizado. Y me llama 

y me dice que le habían puesto la película esa y que 

decía que cuando los seres que te quieren se olvidan 

de ti es como si te hubieras muerto. Y decía “¿Verdad 

que no me olvidarás nunca?”  

 

Osigui él nos tiene de referencia que no somos sus 

padres, porque lógicamente viven con ellos, pero 

somos algo de la familia. Somos algo de la familia de 

él. Y por eso no quiere que lo olvidemos.  

 

Quedamos en… porque ellos viven en (un lloc). 

Quedamos aquí, en (un lloc) el domingo, nos vimos, 

le llevé una carta. Quiso que se la leyera yo y allí el 

padre, la madre, todos llorando leyendo la carta 

aquella. Pues quiero decir que ellos también les 

queda…  

 

Te preparan. A demás últimamente, antes no tanto, 

pero ahora últimamente son largos los procesos de 

acoplamiento. Te estas varios días yendo allí, estas 

con los padres adoptivos un rato, nos dan de comer, 

luego vienen aquí los padres un día, luego vamos 

nosotros a casa de ellos otro día… Y dura como 

mínimo, una semana… 

 

 
 
En4-p52-gr12-L1 
 
 
 
 
 
 
 
 
En4-p52-gr13-L1 
 
 
 
 
 
En4-p52-gr14-L1 
 
 
 
 
 
 
En4-p53-gr7-L1 

 

 

Tècnics - família 

 

1) I quan hi ha un infant que ho necessita, els tècnics 

també miren si aquest nen pot encaixar bé en aquesta 

família o aquell nen, bueno... es mira on pot encaixar 

cada nen, no? Perquè pot ser la família té nens amb 

una determinada edat i depèn de l’edat del nen acollit 

no es considera adient que hi vagi.  

 

(...) els tècnics, osigui una cosa és quan nosaltres 

vam fer el curs de formació i una altra quan es fa ara. 

Jo penso que actualment els tècnics també orienten 

amb un tipus d’acolliment que consideren que pot fer 

cada persona o cada unitat familiar. Jo penso que 

actualment funciona molt millor.  

 

Valoren els tècnics la necessitat o que li pot aportar 

de positiu a l’acolliment que ens coneguem les 

famílies, no?  
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El fet de poder tenir contacte amb l’infant i que 

poguem saber d’ell, però no ha saber a traves dels 

tècnics. A mi que un tècnic em digui “el nen està bé”, 

doncs molt bé...  

 

2) Todo el acogimiento los técnicos te hacen unas 

entrevistas allí en los despachos pues cada mes, 

cada dos meses, cada semana, etc. Al principio era 

cada semana o dos veces a la semana, luego era 

cada tres semanas… Y así se van espaciando en el 

tiempo. Y hacen entrevistas tanto los padres de 

acogida como a las niñas por separada, a las niñas 

juntas (el grupo de hermanas) y hacen diferentes 

trabajos en cada entrevista. Y van viendo cómo va la 

cosa, te dan herramientas también para solucionar si 

hay algún problema o dudas, o miedos… porque da 

igual que seas educador o que tengas hijos, es que te 

salen un montón de cosas que ni te imaginabas, ¿no? 

Pues ellos te van asesorando también, que se 

agradece.  

 

Y la verdad es que a veces criticas mucho a los 

técnicos porque dices, lo que te he dicho, “Bastante 

tengo ya con tres niñas que es una faena 

impresionante, muchísima faena, como para encima 

ahora vete a entrevistas y pedir permiso para todo” 

Porque hay que pedir permiso para salir de aquí, para 

ir de viaje, para no sé dónde… “Como para que estén 

aquí…” También se agradece, por otro lado, que te 

acompañen y que te ayuden a resolver cada cosa que 

pasa. Es que tú puedes llamar en cualquier momento 

del día, las 24 horas, “Mira nos estamos agobiando 

porque no podemos más con esta niña que pega 

portazos, mira que esta todo el día llorando y no 

sabemos qué le pasa o nos contesta mal” o cualquier 

cosa.  

 

3) Vull dir, la valoració de si ets adequat o no ets idoni 

per fer un acolliment, és una decisió que han de 

prendre els demes i benvinguda sigui, no? Vull dir, jo 

penso que allí sí que vaig entendre molt i em va anar 

molt bé lo fet de la separació dels tècnics i les famílies, 

no? I són dos figures que han de coexistir en 

l’acolliment. I que realment va molt bé que 

coexistissen perquè ajuda molt a que allò funcione 

no? Vull dir, hi ha parts que se’n carrega el tècnic i hi 
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ha parts que te n’encarregues tu com a família i això 

ajuda molt a que les coses vagin fluint.  

 

 

 

4) Y también te ayudan y tal. Y me acuerdo que una vez 

tuvieron que dar soporte a mi nieto. Me parece que 

fue cuando se fue la (nom de la nena d’acollida) Le 

dieron una especie de cuento que se iba y estuvimos 

allí con los psicólogos algunas veces, porque claro el 

crio también lo sentía.  

 

Por eso, los mismos técnicos vieron que lo mejor era 

interrumpirlo.  
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SOCIETAT-ACOLLIMENT 

SUBCATEGORIA FRAGMENT CODIFICACIÓ 

Punt de vista de la 

consciència social 

1) Ara es coneix una mica més, però encara hi ha 

molta gent que ho desconeix. 

 

Ja està. No és conegut en el sentit de què és 

l’acolliment. Ho ha d’explicar.  

 

I després una altra cosa, de que no es veu el 

problema, és que la majoria de la gent no estan 

disposades a fer res pel que no siguin pels seus. 

 

Sí, perquè és evident perquè la Generalitat fa 

campanyes de tant en tant i es fan anuncis i això, 

però la principal qüestió és que si jo no estic 

disposat a fer una cosa, és igual que m’ho 

anunciïn per televisió o com que m’ho expliquin en 

persona. 

 

2) Yo creo que la mayoría de gente no sabe ni lo que 

es un acogimiento, ni para lo que sirve, ni qué 

objetivos tiene, ni nada. Hay un desconocimiento 

muy grande. Yo creo que la gente no quiere 

complicaciones, la gente quiere cosas fáciles, no 

quiere sufrir, quiere tenerlo lo máximo controlado 

posible y bueno cuando se les plantea lo que es 

un acogimiento siempre el problema está en que 

“Ah es que si luego pueden volver con sus 

padres…” Eso no lo quieren. 
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3) Però al final, jo també sempre dic, tampoc és un 

món paral·lel, no? Vull dir, és lo nostre món. No 

és un món que sigui... Jo no ho veig que el món 

de l’acolliment sigui un món diferent al resto de la 

societat, o al menos no ho hauria de ser. Vull dir, 

la protecció d’infants jo penso que s’aplica a tots 

nivells. 

 
(...)que sàpigues que això existís, que això és 

important i que sapiguesem que l’acolliment és 

una cosa bona i que per tant, lo que nos frena és 

no tindre prou famílies. Oisgui socialment estic 

parlant. Socialment nos frena no tindre prou 

disponibilitat de famílies per a poder assumir 

necessitats que a dia d’avui hi ha. 

 

4) No es massa conegut, l’acolliment no és massa 

conegut. 

 

I menys aquí al poble, que és un poble tant petit. 

 

Y luego otra cosa, la mayoría de familias de 

acogimiento, ya son de una mediana edad para 

arriba. 

 

Pero, charlas también, pero vamos te hacen una 

charla y a lo mejor te van diez personas. Osea que 

no, no está, la gente no está para hacerlo, la 

verdad. Eso no quiere decir que no haya a lo 

mejor que lo querrían hacer y no pueden, por lo 

que sea, por el trabajo, por lo que sea. Pero 

cuesta de hacer. 

 

(…) en alguna comunidad en Baleares, por 

ejemplo, el acogimiento institucional de niños de 

0 a 3 años no había ninguno, estaban todo en 

familia de acogida. 

 

Lo que pasa es que de pequeños todo el mundo 

los quiere y los acoge, pero ahora te dicen de 

hacer un acogimiento de un niño de diez años… 
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Propostes de 

millora 

1) Jo penso que hi ha una manera d’arribar-hi, però és 

una manera... és ser formiga, no? Osigui les macro 

campanyes jo no dic que no estiguin bé, que no siguin 

bones, que no facin certa conscienciació o que per lo 

menys no remoguin coses internes a la gent... Però 
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penso que hi ha una manera més senzilla i que no 

costa diners. És el dia a dia, no? L’entorn de les 

famílies d’acollida, el que l’escola puguin parlar 

d’acolliment i d’una manera oberta. 

 

Llavors seria una cosa que hauria, primer de tot, 

interioritzar la societat. Tenim gent a la nostra societat 

que necessita de la nostra ajuda. I ja està i no passa 

res. I no s’ha de menysprear a un nen perquè sigui 

acollit, perquè sigui adoptat, o perquè sigui de color 

negre, o perquè sigui de color que sigui... ja està. 

 

2) Entonces, creo que habría falta más campañas, no 

hace falta ya para la gente que quiera acoger sinó 

para todo el mundo. 

 

Yo animaría a la gente a que lo hiciera o al menos que 

hiciera los cursos y entrevistas para ver si les gustaría 

tener niños en casa. Sobre todo, niños grandes, de 

seis para arriba que mucha gente, en los cursos, yo 

alucinaba porque éramos ocho parejas y todos “No, 

no, yo acogimientos de niños bebes o niños 

pequeños.” La gente tiene mucho miedo a los niños 

grandes. 

 

3) Home doncs d’entrada promocionant molt la cultura 

de l‘acolliment. És a dir, l’acolliment és una cosa que 

és una solució i és la solució. Vull dir, això és lo que 

hem de tenir clar. Com a mínim és la millor opció, ja 

no sé si és la solució ; però és la millor opció ara com 

ara. Clar la millor opció seria que no hi haguesen 

acolliments. 
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Experiències 

rellevants 

1) Quan li dius aquest nen és acollit... diuen “adoptat?” 

No, no és adoptat. “Ah i com és això?” 

 

Tu sí que pots parlar en algun moment d’algun nen 

acollit però el que primer que et pregunten és: “És 

d’aquí o d’on és?” I clar has de començar ha aclarir 

“No és que aquí també hi ha famílies amb necessitats, 

no hem de sortir d’aquí per...” 

 

Després una altra cosa que, a mi personalment em 

molesta molt, “T’has guanyat el cel” Jo no m’he 

guanyat el cel per res. Jo no m’he guanyat el cel 

perquè jo no faig res per guanyar-me el cel, perquè 

no m’interessa a mi el cel, no? Ja està. “Oh, és que 
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això que fas tu no ho fa qualsevol” Bueno doncs 

qualsevol que tingui una mica de solidaritat sí o 

qualsevol que pensi que pot ajudar amb una altra 

persona, sí. 

 

Perquè hi ha una altra cosa que passa que a vegades 

quan un nen diu que és acollit, doncs després els 

nens se n’enriuen o no l’accepten de la mateixa 

manera. 

 

El que va anar molt bé amb l’últim cas d’arribada a 

una escola, a la reunió de pares explicar-ho als altres 

pares. Perquè va haver un moviment, direm, 

favorable al nen nou, no? 

 

Mira, jo estic amb el meu nen i el meu nen acollit em 

diu “mama”. I jo em trobo amb gent al meu costat que 

li diu “No, mama, no, és l’àvia.” I el meu nen acollit diu 

“No! És la meva mama” I la senyora o el senyor 

segueixen insistint-li “No, no... és l’àvia. “ I al final, jo 

tinc nens que han acabat plorant. I m’he vist obligada 

a intervindré jo. “Escolti, no li ha contestat el meu nen 

que sóc la mama? Ja està.” Osigui és una cosa tant 

senzilla com per què has d’etiquetar qui és cada u? Si 

actualment amb la variació que hi ha d’unitats 

familiars, tu no saps si és el papa, si és el marit de la 

mama, si tu no ho saps... si tu que més et dóna. Si tu 

li vols dir alguna cosa al nen, li dius “Hola nen o no ho 

sé” 

 

2) Porque hay gente que delante de las niñas te 

pregunta “Oye esto de las niñas ¿qué? ¿Cuándo 

vuelvan a su casa que pena no?” Claro, entonces las 

niñas, sobre todo al principio, preguntaban al final 

contestaban ellas y todo. “Oye a ti que más te da” 

Porque la gente no tiene respeto. Mucha gente 

pregunta cualquier cosa, sin pensar e incluso delante 

de ellas. Y bueno creo que hay un desconocimiento 

muy grande y que haría falta más información para 

todos.  

 

Es muy diferente que vivir en un centro que lo tienes 

que compartir todo, masificado, que no tienes tiempo 

de darles la atención que necesitan. Das lo máximo, 

pero en realidad es lo mínimo. 

 

3) (...) jo recordo que tinc amics i tota la història i els hi 

parlo de l’acolliment i d’això i d’allo i de més enllà, no? 
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Vull dir, i alguna vegada, tinc un amic, que una 

vegada em va dir “Però tu te’n dónes compte que tot 

això la gent no en sabem res?”  Em deia “Tu te’n 

dónes compte que de tot això que tu m’expliques, la 

gent no en sap res?” 

 

Vull dir, és quan, un comentari que et ve algú algo així 

com “Pues quina sort ha tingut este crio d’estar acollit” 

Vull dir, això és un comentari que fa molt de mal. Fa 

mal, així de clar. Bàsicament perquè dius “Home, esta 

sort no la voldríem ningú, ningú voldríem tenir aquesta 

sort. Al contrari, voldríem tenir la sort que has tingut 

tu de tenir una família normal i corrent de tirar 

endavant i de no tindre que necessitar cap suport ni 

cap història a banda, ni algú de fora de la família per 

a que dónes un cop de mà.”  

 

I als que no ho coneixen los hi diria lo que deia una 

amiga meua que també és família acollidora 

d’Euskadi, jo sempre recordo que em feia molta 

gràcia, deia “A mi cuando me dicen eso de “yo no lo 

podría hacer” y de tota la historia; yo siempre digo no 

no es que yo no quiero que me admiren, yo quiero 

que me imiten.” 

 

 

4) Mi nieto, el que tiene diecisiete años, cuando tenía, 

no sé cuántos serían… cuatro o cinco… como había 

visto pasar varios niños… Bueno varios niños, por lo 

menos un par o tres. Un día le pregunto a su madre 

“Mamá, ¿y yo cuando me iré?” Y su madre… “No fill 

meu que tu no te n’aniràs perquè tu estàs aquí a casa 

amb el papa i la mama i aquets nens de moment han 

d’estar amb una família perquè els seus pares no 

poden cuidar d’ells” I va quedar així i ja no va tornar a 

preguntar.  

 

(…)yo creo que cuando vas algún sitio al médico o 

algún sitio así y dices que son niños de acogimiento 

parece que tengan una atención especial 

 

 
 
 
 
 
 
 
En3-p44-gr3-L7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En3-p46-gr1-L3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En4-p50-gr3-L1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En4-p55-gr6-L1 
 
 
 
 
 



 

77 
 

Y no volvieron a poner a ningún niño más en la 

habitación, estuvimos solos todo el tiempo. Y cuando 

nos fuimos, no sé cómo salió la conversación, que 

nos dijeron que habíamos estado solos a atención a 

nuestra edad y que era un niño de acogimiento y 

quería que tuviéramos más… Que lo habían podido 

hacer y lo habían hecho, por hacernos un favor a 

nosotros.  

 

Nosotros cuando acogimos al primero, el mayorcito 

este, nuestros hijos iban a un colegio de monjas, y 

cuando vino este niño, después de fiestas de navidad, 

quisimos matricularlo allí. Y nos dijeron que no había 

plazas, tu. Todo esto en un colegio de monjas que 

parece que tendrían que estar más sensibilizados con 

el tema… No había plazas y tuvimos que ponerlo en 

el colegio del pueblo. Él, el acogido, tenía que ir al 

colegio del pueblo y los otros al colegio de monjas. Y 

dices “Coño, como es posible que monjas 

precisamente te dicen que no tienen un hueco para 

acoger al niño.” Pues bueno, son cosas…  

 

Sí, sí. Cuando llegamos aquí lo tuvimos que explicar 

porque la gent no sabia de que anava. “Però l’heu de 

tornar? Però no us el quedeu?” i jo “Que no!” Imaginat 

tu que ens haguéssim quedat tots els que han 

vingut... seriem una família... 
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GESTIÓ D’EMOCIONS 

SUBCATEGORIA FRAGMENT CODIFICACIÓ 

Dol i tristesa 1) Però és difícil de viure l’arribada i és difícil de viure la 

sortida 

 

No t’enganyaré, nosaltres ha hagut dies que quan ens 

hem anat al llit ens hem mirat i hem dit “Ostres tu qui 

ens ha manat fotre’ns en aquest merder?” O “Qui ens 

hauria de dir que ens trobaríem on ens trobem?” 

Perquè aquell dia has tingut un mal dia, perquè aquell 

dia ha sigut tot un dia de problemes i tal. I a la nit 

dius... 

 

Sí, sí, és dur. Fer acolliments és dur.  

 

I la marxada d’aquest mateix nen, el primer, quan el 

vam deixar a casa de la seva futura família adoptant, 

doncs vam tornar tots dos plorant com a tontos, no? 

Però bueno... això evoluciona i aprens. Vas aprenent 

com gestionar les arribades i com gestionar les 

tornades.  

 

(...) es queda buida, osigui sembla que hi hagui.... 

això és horrible aquesta sensació de buidor que tens, 

costa molt. Tens molta tristesa, plores; perquè plores, 

bueno vull dir jo m’estic emocionant... per tant vull dir 

que plores... I nosaltres hem plorat i bueno...  

 

Clar, tu t’arriba un infant així que s’amaga i que et 

rebutja, no? Clar, és dur. Gestionar que tu ho estàs 

fent per ajudar-lo i et rebutja... això és duríssim.  I dius 

“Bueno però com pot ser, jo l’estic ajudant i ella no vol 

saber res de mi!” Costa molt, eh? Digerir tot això i 

gestionar-ho.  

 

 

 

2) O lo das todo, y es un peligro porque también sabes 

que el niño tarde o temprano se tiene que ir o se 

puede ir, o si estas allí te retraes y dices “bueno este 

niño está aquí, pero se va a ir osea que tampoco me 

implico tanto” pues no funciona. Porque no puedes 

tener un niño allí a medias. Entonces el darlo todo sin 

esperar nada a cambio, sabiendo que se va a ir es un 

poco complicado.  
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4- També és l’hora de la despedida, això no t’ho treu 

ningú... Tu ja saps que se’n van perquè quan te’l 

deixen tu saps que tard o d’hora marxarà. Però, 

bueno, mentres el tens és com un fill teu i llavors el 

dia que diuen “Bueno ja s’ha acabat, s’anirà amb un 

família d’adopció o torna amb els pares” que 

normalment no tornen...  

 

Sí, es duro, pero te has de mentalizar. Lo que pasa 

que cuando estas metido en la rueda, se va uno, pero 

pocos días después te llaman y dicen “Oye mira 

tenemos este que tal…” Y, ¿no? Vuelves a empezar 

otra vez. Pero sufres un bajón, sí.  

 

Yo este día que nos despedimos definitivamente del 

(nom d’infant) que se quedó allí, que se quedó a 

dormir con los padres un día, un fin de semana y el 

lunes fuimos los dos a su casa. Y claro, cuando nos 

fuimos, viven en un chalet de esos adosados, cuando 

nos fuimos, pues el crio se metió para adentro y yo 

oía que decía des de fuera, que decía, “Papa, Papa, 

Papa…” Llorando. Pues claro, yo me emocione y tal.  

 

Pero había llegado un momento en que la convivencia 

era muy difícil porque, coño a mis hijos yo les decía 

algo y más o menos me hacían caso, a lo mejor se lo 

tenía que decir dos veces, pero me hacían más o 

menos caso. Este no, este no me hacía caso. “Me 

voy”. “No te puedes ir que estas castigado.” “Yo me 

voy y si quieres llama a la guardia civil.” 
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Motivació 1) El que passa que això, després amb el temps ha 

canviat, no? Per lo que un principi era “no, no” “ui això 

no seríem capaços de fer-ho”. Després amb la 

pràctica ens hem trobat que sí que som capaços de 

fer-ho.  

 

Sí, coses que nosaltres pensàvem que no podríem fer 

o que no teníem la capacitat per fer-la, després l’hem 

fet. 

 

El que passa que l’arribada hi ha una cosa que tens 

que és la il·lusió, no? La il·lusió aquesta de bueno un 

infant que hem de treballar per ell, que hem de lluitar 

per ell, que hem d’estar amb ell, que l’hem d’ajudar...  
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Llavors jo entenc que l’ajudo aquella temporada en 

què la seva família s’està recuperant, s’està... bueno 

està gestionant d’alguna manera poder tenir alguna 

estructura familiar perquè el nen pugui retornar.  

 

 

Pots ensenyar moltes coses als nens, però tu també 

aprens moltíssimes dels nens, eh? Moltíssimes. És 

una experiència de vida això, eh?  

 

Sí, hem après coses que ara ja no ets capaç de 

distingir... has de reflexionar i dir “ ostres això m’ho va 

ensenyar un nen”  

 

També t’alegres perquè ostres si té una família 

adoptiva, tindrà uns pares tota la vida. I si pot tornar 

amb la seva mare, ostres, o amb el seu pare o amb 

els seus avis, què millor no?  

 

Però és una cosa que enriqueix i que el que aporta 

l’acolliment és una passada en comparació amb 

aquesta lluita interna de dol quan marxa un infant. Ni 

pensar-ho. Una cosa posada a la balança i l’altra, és 

l’acolliment. I després ja gestionaràs els sentiments, 

ja... tu ets adult. 

 

I també el mateix procés de gestionar els sentiments, 

enriqueix. Perquè et fa aprendre coses, perquè et fa 

veure les coses d’una altra manera. I et fa valorar que 

hi ha coses a la vida que no són gens importants i 

d’altres que sí que són importants, no? 

 

Clar, és que un nen amb discapacitat no seríem 

capaços ,no? I llavors arribar un nen que ningú sap 

que té una discapacitat i tu ho veus que la té. I llavors 

lluites per ell, busques lloc perquè t’ajudin, que vagi a 

teràpia, i aconsegueixes, i fas... I tens èxit i dius 

“Ostres doncs sí que érem capaços!” 

 

Ja et dic jo el dia que et fa l’abraçada, aquell dia se 

t’ensorra totes... no saps el que se t’ensorra. Sembla 

que allà hagi caigut... No sé si ja tens la felicitat dins 

teu no per aquell dia, ja ets feliç per no sé quants 

anys. Tens aquella cosa, aquella satisfacció aquell dir 

“Ostres ho hem aconseguit, hem aconseguit” I llavors 

veus que comencem a funcionar com una unitat 

familiar normalitzada, no? Això no té preu. Aquest 

sentiments, això, no té preu. I el que aprens d’aquí 
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tampoc té preu. I el que ets capaç després de fer això, 

quan ja has fet això et sents... Bueno dius “Si puc fer 

això, puc fer moltes més coses!” I això t’ho ensenyen 

els nens i l’acolliment. Però clar has de... per això et 

dic, has de posar en una balança les coses i al final 

dius “Osti això és una passada” És així! 

 

2) El acogimiento familiar, para mí, es de lo mejor que 

puedes hacer porque estás dando tu tiempo a los 

demás, tienes niños en casa que si no están contigo 

estarían en un centro, que no están mal pero no tiene 

nada que ver… Tener niños en casa, que le ofrezcas 

tu tiempo, dinero, dedicación… Te da mucha 

satisfacción también, la verdad. Es complicado, 

porque hay momentos complicados, pero para mí es 

lo mejor.  

 

3) I recordo que hi havia un d’ells que em deia “Com pots 

dir això, com pots dir que és important per a tu una 

persona que ni siquiera has conegut.” I parlava de la 

segona situació. Doncs sí, perquè les persones en qui 

penso quan me’n vaig a dormir pues és en ells. I 

penses, a veure, com los va i com lis anirà i... Bueno 

jo al menos ho visc així.  

 
Vull dir, perquè... por a què? Por a què? A viure 

experiències? Pues les experiències... Escolta, la 

vida està per això.  

 

Bàsicament que necessiten? Bàsicament necessiten 

algú per els quals ser important, vale? No és res més 

que això. Vull dir, al final tothom necessitem ser 

importants per algú. Vull dir, perquè d’alguna manera 

és el que et posa un punt alt. Per a poder volar, jo 

sempre comparo, tu per a poder volar necessites 

tindre un niu per poder tornar. Vull dir, no t’atreviràs 

mai a poder volar si no tens on tornar, perquè, on t’has 

d’anar? Si no tens on tornar... no? Vull dir, quin sentit 

tindrà volar si no tens on tornar? No té cap sentit, no? 

Vull dir, I bàsicament és això. 

 

(...) jo com a família d’acollida d’alguna manera 

resulta que el fet d’estar fent acolliments me dóna una 

sèrie de lligams en lo món i en la vida.  

(...) ostres ja no és que sigui una solució pels infants 

és que és una manera de viure, és una manera de 

poder viure experiències que no nos ho permet 

pràcticament res més  

 
 
 
 
 
 
 
 
En2-p34-gr4-L1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En3-p40-gr1-L26 
 
 
 
 
 
 
 
 
En3-p41-gr3-L8 
 
 
 
En3-p44-gr3-L9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En3-p45-gr1-L11 
 
 
 
En3-p45-gr1-L14 
 
 
 



 

82 
 

 

4) Penso que a nosaltres ens ha agradat molt i ens ha 

donat moltes satisfaccions  

 

I crec que és una cosa pels nens molt bona, perquè 

és molt diferent passar la infància en un centre o en 

una família.  Aquí ells, els temps que estaven amb 

nosaltres, estaven totalment integrats.  

 

Lo que pasa es que lo que piensas es que esto del 

acogimiento no lo haces para ti, sino lo haces para él. 

Le estás haciendo un favor a la criatura, no a ti.  

 

Es bonito. Es bonito. Por supuesto que si nosotros 

tuviéramos unos años menos y unos cuantos 

achaques menos, pues seguramente continuaríamos 

teniendo niños, ¿no?  

 

Nos han dado ratos muy felices  

 

Que lo prueben porque es una cosa que te da mucha 

felicidad y tú se la das a ellos. Pero ellos te dan mucha 

a ti también. 

 

Que, seguro que, si lo prueban, repiten. Eso seguro.  

 

Però es que et diuen “Li fas un bé” Però es que clar 

que et fa un bé però es que tu també et sent útil... Jo 

si, jo ho tornaria a fer, però els anys no perdonen. Els 

anys no perdonen.   
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Tècniques i consells 1) Llavors clar dius “Que tonto no? No sóc capaç de 

preveure que pot necessitar aquest nen.” Però és que 

a més, pot ser hagués tingut que, primer, escoltar que 

necessitava, no? Això en quan a l’arribada és un botó 

de mostra de lo ignorant que ets, no?  

 

Bueno, ens hem ajudat nosaltres i després un tècnic 

que ens feia el seguiment a nosaltres, també, 

reconeixem que ens ha ajudat. I també ha hagut 

vegades en que quan un nen ha marxat, quan no ens 

aguantàvem i estàvem horriblement malament, hem 

trucat i hem dit “Ei que hem de vindre a parlar, o més 

que a parlar a plorar” I sí, llavors quan hem tingut una 
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situació així, que em tingut de dures, doncs sí, els 

hem trucat i hem demanat ajuda. Pràcticament l’ajuda 

que necessites és que t’escoltin. Tampoc és que et 

poden dir massa cosa...  

 

Només el fet de tenir algú que t’escolti, és suficient. 

També va bé, nosaltres estem a l’Associació de 

Famílies d’Acollida i periòdicament fem trobades que 

ens ajuntem les famílies d’acollida . Normalment fem 

una trobada que és lúdica i una trobada que és per 

ser un grup d’autoajuda. 

 

2) Hay que tener mucho acompañamiento de los 

psicólogos que te ayudan del centro de acogimientos 

porque si no es que la mayoría de gente no hace 

acogidas por este tema.  

 

Para mí lo más fácil ha sido ponerme en el lugar de 

los demás, ¿no? Osea si tú te pones en el lugar de 

los padres que no tienen esos hijos en su casa porque 

son incapaces(…) 

 

Entonces si te pones en el lugar de ellos sin juzgarlos 

y los entiendes y los respetas, porque también son 

parte de los niños. Para mí es una manera más fácil 

también de tener a los niños bien en casa y de 

respetar esa parte. 

 

(…) saber la realidad. 

 

Entonces si respetas el contexto del niño, yo creo que 

es mucho más fácil, si lo respetas y si lo entiendes. 

Sin juzgarlo…  
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3) No ho he entès mai bàsicament perquè, a veure, tu 

quan li dónes... Jo intento imaginar-m’ho, jo no he 

sigut pare biològic, però jo entenc que quan tu li dónes 

la vida a un fill, li dónes i per tant és d’ell. I per tant, 

no és teu, no és algo que et perteneixque, no és una 

posició. I per tant, em costa molt entendre de dir “Oh 

és que quan no hi estigui...” Doncs quan no estigui, 

no estarà a casa; però segueix estant aquí (es 

senyala al cor i al cap), segueix estant a tot arreu, no?  

 

Vull dir, és tan senzill com això, si tu estàs disposat a 

que la vida te doni emocions, doncs evidentment 

l’acolliment te’n donarà. Si algo fa l’acolliment és que 

realment te dona situacions totalment inesperades.  

 

Vull dir, al final jo penso que quan estàs bé és molt 

fàcil i quan estàs malament és simplement dir i 

escoltar, endavant igual tirarem, no?  

 

(...) i precisament en lo tema de l’acolliment i jo lis diria 

com a tres pilars, no? Jo sempre els hi deia... En 

primer lloc, estimar no pot ser dolent, no? Vull dir, no 

pot ser que sigui dolent. Aquest seria el primer pilar. 

Lo segon pilar és que per estimar no necessites 

l’autorització absolutament de ningú. Vull dir que jo 

recordo en un moment determinat li deia a un infant 

“mira no necessito ni la teua per estimar-te” (Rialles) 

“Ni la teua” I la tercera, és a dir, home per estimar jo 

al menos no necessito tindre la persona al costat. Vull 

dir, estimar a distància no hi ha cap problema. No hi 

ha cap problema per estimar a distància, vull dir. I per 

tant, en això n’hi ha prou. No necessites res més. Al 

final jo penso que l’acolliment va d’això. (Rialles) No 

va de res més.  
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Que et frena de tirar endavant?” Les pors, quines 

pors? Les pors a què? A què pots tindre por? A 

relacionar-te amb una altra persona? Nos relacionem 

tots los dies, eh? I vull dir, realment es lo que nos fa 

persones. I per tant, vull dir, és allò de tirar endavant. 

Vull dir, no t’has de frenar de res  

 

4) (…) yo pienso que el acogimiento es una opción de 

familia, no de persona.  

 

Todos, más o menos extenso según la persona, yo 

me enrollo bastante, hacemos un diario. Un diario y 

un álbum de fotos del tiempo que ha estado, y se lo 

llevan ellos. Ellos, por eso, las fotos las van mirando 

de vez en cuando y se acuerdan de nosotros…  

 

T’has d’anar mentalitzant des del primer dia, tu ja 

saps que això no es teu i bueno tu el cuides perquè te 

l’han deixat perquè el cuidis. Perquè no serà mai teu. 

Llavors, anar passant.  

 

Y luego también es importante no perder el contacto. 

Nosotros tenemos contacto con ellos y de tanto en 

tanto nos enviamos whatsapps, nos juntamos para 

comer, nos contamos alguna cosa… Y eso importa. Y 

te emociona 
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