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Introducció 

L’acolliment familiar, una forma de  co-parentalitat. 
 

Els infants tutelats es troben en situació de desemparament per una història prèvia             
d'abandonament, maltractaments o altres situacions que han requerit la intervenció          
de l'administració. La dedicació i disponibilitat per a acollir aquests infants amb la             
seva història i situació és gran i molt superior a la que requeriria qualsevol infant.               
Moltes famílies acollidores tenen la sensació de realitzar una tasca immensa, sovint            
en soledat, tot veient el patiment dels nens i que és percebut i suportat per les                
pròpies famílies acollidores. En molts casos, i sense una recuperació real de les             
famílies biològiques, els menors viuen sotmesos a una continua incertesa i           
provisionalitat que fa difícil que puguin créixer estables a nivell emocional. 

La parentalitat biològica, entesa com la capacitat de procrear, pot no anar            
acompanyada del la parentalitat social, entesa com la capacitat de protegir, cuidar,            
educar i socialitzar. 

La parentalitat social, es modela en la família d'origen i també, en part, en l'entorn               
social en què un ha crescut (el barri, el poble, la ciutat ...). En aquest aspecte la                 
cultura juga també un paper important. 

En algunes famílies, afortunadament molt poques, la parentalitat social presenta          
mancances que perjudiquen greument als infants en les seves necessitats més           
bàsiques i en els casos més extrems poden posar en perill la integritat física i               
psicològica (maltractament físic  i abús sexual) 

Entenent la parentalitat acollidora com una forma de co- parentalitat social que            
reconeix i respecta la família biològica l’infant o adolescent, tot suplint o            
complementant les mancances abans esmentades, cal analitzar quins són els          
seus reptes i de quina manera l’acolliment familiar pot contribuir a la resiliència             
infantil. 

El primer desafiament consisteix a acompanyar els infants i adolescents acollits/ides           
en el procés de dol per la separació dels seus pares biològics. Al mateix temps se’ls                
hi dona suport a fer front a les dificultats d'adaptar-se al seu nou ambient.  
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Els infants i adolescents, tot i les dificultats viscudes fins aleshores han hagut de              
sobreviure. Per això han après a sentir, comportar-se i pensar en termes adaptatius.             
És important que considerem això per dues raons. La primera, per considerar-los i             
transmetre'ls cada vegada que es presenti l’oportunitat, que són persones valentes i            
amb recursos. La segona raó per considerar que el seu desafiament adaptatiu té a              
veure amb l'esforç que significa el fet d'haver de situar-se en el si d’un nou entorn                
familiar: el de la família acollidora. Per ells implica no només deixar els antics              
models de vida que van ser eficaços per sobreviure, sinó que han d'aprendre noves              
formes de vida que sovint no coneixen. 

L'acolliment familiar implica per als infants i adolescents un canvi del seu entorn. Es              
necessita per part dels seus pares acollidors temps, paciència, perseverança i           
sobretot molt d'afecte, perquè la seva ment crei nous circuits neuronals per aprendre             
i acostumar-se a ser ben tractat. En aquest sentit, el desafiament per als pares              
acollidors és l'acceptació d'aquesta realitat, és a dir, acceptar que si són com són o               
es comporten de la manera que ho fan, és perquè responen a altres models de               
criança considerats inadequats. Però al mateix temps aquesta actitud ha d'anar           
acompanyada de l'oferta de noves experiències de relació, de bons tractes i            
perseverança, per oferir noves formes de relació. Això implica la empatia per tot allò              
que van viure, l'empatia per les dificultats a adaptar-se i empatia per les seves              
dificultats inherents a la seva doble pertinença a la família biològica i a la família               
acollidora. 

En definitiva, l’acolliment familiar, a diferència de l’acolliment residencial, fa possible           
que els infants tutelats puguin viure en un entorn familiar d’estimació, compromís i             
amb habilitats parentals adequades , la qual cosa suposa una millora en la seva              
evolució emocional, repercuteix positivament en el seu desenvolupament físic i          
psíquic, i de retruc en la seva normalització dins de la societat.  
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L’AFATAR, una xarxa familiar de suport. 
 
Al llarg del 2002, un grup de famílies acollidores de les comarques de Tarragona i               
de les Terres de l’Ebre vinculades a la única institució col·laboradora d’integració            
familiar (ICIF) que hi havia en aquells moments en el territori, vam veure la              
necessitat de crear un espai de relació per tal de tractar temàtiques comunes i              
generar una xarxa familiar de suport a l’acolliment.  
 
Hi ha un proverbi africà que diu que cal tota la tribu per educar un nen. En el cas de                    
l’acolliment familiar de menors aquesta afirmació adopta una especial significació.  
En l’educació de l’infant o adolescent acollit/ida hi intervé una munió de gent que cal               
integrar de manera col·laborativa. Situar l’infant o adolescent enmig de la xarxa no             
és gaire complicat. El repte superlatiu és aconseguir que tots aquests esforços vagin             
en una mateixa direcció.  
 
Abans de l’aparició de l’AFATAR, quan en el sí d’una família d’acolliment de             
Tarragona o Terres de l’Ebre sorgia qualsevol mena de problema només es            
disposava de l’orientació i el suport professional de la ICIF corresponent. Però hi ha              
moltes problemàtiques que precisen un enfoc molt més global i que sobrepassen les             
funcions encomanades als tècnics. Ben aviat es va fer palès que els problemes són              
tant diversos com la pròpia realitat de les famílies d’acolliment i la dels acollits/ides.  
 
D’altra banda, reduir tota la xarxa social de suport a l’acolliment a la relació que es                
produeix entre les famílies d’acolliment i els tècnics de les ICIF suposa no entendre              
la importància de proporcionar als infants i adolescents una experiència social           
inclusiva i plenament normalitzadora. La seva integració en la dinàmica quotidiana           
no és només una qüestió que afecti a la família d’acolliment a nivell nuclear, sinó               
que suposa un procés que va molt més enllà i que té implicacions importants en la                
resta de família extensa de la família d’acolliment, així com en tota la xarxa social               
vinculada als pares i germans d’acolliment. L’impacte que provoca l’arribada d’un           
infant o adolescent acollit en el sí d’una família d’acolliment inicia un procés             
d’integració que afecta a molta gent i evidencia tant les capacitats com les dificultats              
i les mancances que té la nostra societat a l’hora de d’implementar una veritable              
cultura de l’acolliment.  
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Així va ser com la constitució de l’Associació de Famílies d’Acolliment de Tarragona             
i Terres de l’Ebre (AFATAR) va esdevenir una necessitat. La finalitat de l’AFATAR             
és la millora de la qualitat de vida de les famílies d'acolliment de les comarques de                
Tarragona i Terres de l'Ebre i dels seus acollits/des.  
 
Per tal d’assolir aquesta finalitat es planteja: 
 

● La realització d’activitats culturals sobre aspectes d’interès per als socis,          
especialment els que facin referència a l’acolliment familiar. 

● Realitzar tota mena de reunions, cursos, conferències encaminades a la          
millor formació dels seus associats, organitzant-ne també d’altres de tipus          
esportiu i recreatiu per l’esbarjo dels associats i dels seus acollits. 

● Fomentar el vincle entre els socis. 
● Establir, mantenir i fomentar contactes amb d’altres associacions d’anàloga         

naturalesa i finalitat. 
● Col·laborar amb els tècnics de les ICIF i l’Administració (especialment, els           

agents i estaments amb competència en matèria de protecció de menors),           
fent de nexe entre ells i els seus membres. 

● Organitzar activitats orientades al foment de l’acolliment familiar i a la           
implantació d’una cultura de l’acolliment. 

● Compartir experiències en pro d’un aprenentatge, que proporcioni recursos         
per a gestionar les dificultats quotidianes.  

● D’altres anàlogues i que se emmarquin dintre de la normativa vigent que            
redundin en una major sensibilitat dels seus membres per l’educació i la            
formació integral dels seus acollits/ïdes 

 
En definitiva, es tracta d’articular una xarxa de suport a l’acolliment amb la             
participació de tothom: famílies, agents socials, estaments, càrrecs i de tota la            
societat en el seu conjunt, recordant que el benestar dels infants i adolescents és              
una responsabilitat prioritària compartida per tots. 
 
Després de 17 anys de dinàmica associativa, des de l’AFATAR s’afronta el futur             
amb la necessitat de plantejar-se nous reptes i mantenir el tarannà reivindicatiu i             
alhora dialogant que sempre ens ha caracteritzat. Si volem veritablement          
promocionar la cultura de l’acolliment ho hem de fer des del reconeixement de la              
pluralitat. I això comença per nosaltres mateixos.  
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Dintre de l’associació hi ha lloc per totes aquelles persones i famílies que han estat               
valorades favorablement per dur a terme l’acolliment d’un infant o jove amb tutela             
administrativa en qualsevol de les seves modalitats: en família extensa, en família            
aliena, en família col·laboradora, UCAE o preadoptiu. 
 
D’altra banda, també tenim molt clar que hem de projectar la nostra veu cap a fora,                
incidint en una societat que, avui, viu l’acolliment com un valor a l’alça. Saramago              
afirmava que no tenia cap missió en la seva vida però que “si la tingués, la meva                 
missió seria no callar, que és una missió de la meva pròpia consciència, i és aquella                
consciència la que m’impideix callar”. I això és precisament el que es proposa             
aquesta associació: xiuxejar, dir, parlar, explicar… fins i tot cridar si cal! Perquè             
quan un infant o adolescent arriba a casa nostra sempre té coses a dir. Potser no hi                 
posarà paraules, però el seu missatge, clar i colpidor, ens impacta directament al cor              
i s’empelta de la nostra consciència, provocant-nos aquell neguit tant peculiar com            
característic que ens empeny a comunicar. Cal esdevenir el megàfon de l’infància            
tutelada, amb l’esperança que tal vegada hi haurà un dia en que no caldrà que hi                
siguem.  

 
Figura 1: Darrera edició del butlletí de l’AFATAR “Coses de la colla” 
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La CAFAC, l’ampliació de la xarxa 
 

Amb l’aparició d’associacions de famílies acollidores en totes les demarcacions de           
Catalunya es va fer palès la necessitat de treballar conjuntament en pro de             
l’acolliment. Després de la realització de molts contactes i la participació compartida            
en múltiples esdeveniments vam decidir agrupar-nos a nivell federatiu. 
 

 
 
Figura 2: Logo de la CAFAC 

La Federació d’Associacions de Famílies     
Acollidores de Catalunya, CAFAC, és una      
federació d’entitats que agrupa    
associacions de famílies acollidores que     
hi ha a arreu de Catalunya amb l'objectiu        
d'unir i coordinar les seves activitats i       
objectius.  

 
Totes elles tenen per finalitat vetllar per la situació dels infants i adolescents             
acollits/ides, incidint en el tractament i gestió dels acolliments, ajudant i col·laborant            
en el seu foment, i oferint suport mutu i acompanyament a les famílies d’acolliment.  
 
Actualment, la CAFAC està formada per quatre associacions que, en conjunt,           
abarquen la totalitat del territori de Catalunya: 

 
● Associació de Famílies d'Acolliment de Tarragona i Terres de         

l’Ebre(AFATAR) 
● Associació de Famílies Acollidores de Girona (AFAG) 
● Associació de Famílies Acollidores de Terres de Ponent (AFATP) 
● Associació de Famílies Acollidores de Barcelona (AFABAR) 

 
Les associacions de famílies recollim les vivències de les famílies acollidores, els            
milers d’hores i les nombroses i diverses situacions viscudes pel conjunt de famílies             
que són un immens bagatge de vivències i experiències perfectament equiparables           
a qualsevol agent del sistema de protecció. No som ni volem ser un parèntesi              



 

 

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ACOLLIMENT DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE 
Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya 
 amb el núm. 1028 de la secció 1ª del Registre de les Terres de l’Ebre 

 
DOMICILI SOCIAL: C/ UNIÓ, 30 (CASA BALLESTER)    43144 VALLMOLL (TARRAGONA) 

 

circumstancial en la vida dels infants, sinó una part important dels agents que             
intervenen en la protecció i desenvolupament de l’infant o adolescent. 
 
En conseqüència, les associacions hem participat de forma molt activa i totalment            
despresa en l’àmbit de l’acolliment en accions com: 

● Oferint grups de suport a persones i famílies que ho necessiten 
● Planificant i desenvolupant accions de formació. 

 
Figura 3: Tríptic del projecte “Reflexionant l’acolliment” desenvolupat entre 2017 i 2018 

 
● Proporcionant veu pròpia a les famílies d’acolliment. 
● Col·laborant en tot allò que l’Administració ha requerit: 

○ Campanyes de promoció de l’acolliment. 
○ Elaboració de lleis que modifiquin o influeixin en l’acolliment 

■ Llei 14/2010 dels Drets i les Oportunitats en la Infància i           
l'adolescència -LDOIA-. 

■ Llei de prestacions socials de caràcter econòmic. 
■ Modificacions de l’Estatut del Treballadors. 
■ Llei de la Seguretat Social 
■ Llei d’Igualtat 
■ Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya. 
■ Llei d’Educació de Catalunya 
■ Participant de la comissió d’estudi del Senat 

● Elaborant anàlisis sobre: 
○ Informes del Síndic, 
○ Escolarització dels infants i adolescents en acolliment 
○ L’estat de l’acolliment familiar a Catalunya 
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En definitiva, hem participat i seguirem treballant en tot allò que en algun moment o               
altre hi hem vist la capacitat d’aportar el nostre bagatge i la nostra visió. 

L’acolliment familiar de menors. 
 

Al maig de 2019 hi havia a 
Catalunya 18.547 infants i 
adolescents que tenien un 
expedient obert en el Sistema 
d’informació d’infància i 
adolescència de Catalunya 
(Sini@) en el darrer dia del mes, 
la qual cosa suposa un 
aproximadament un 1% dels 
nostres infants i joves (figura 2). 

 
Figura 4: Taxa per mil d’infants i adolescents amb expedient 
obert en el sistema de protecció 
http://bit.ly/2YrRQ6v  

D’aquests, més de la meitat tenien 
mesura de protecció, tal com 
s’observa en la figura 3 i sembla 
que aquest percentatge vagi a 
l’alça en base a valors dels anys 
anteriors. És a dir, cada vegada 
s’articulen més mesures 
protectores com a resposta als 
expedients oberts. 
 

 
Figura 5: Percentatge d’infants i adolescents amb mesura 
protectora respecte dels que tenen expedient obert 
http://bit.ly/2YrRQ6v 

 
Es tracta d’un col·lectiu que presenta una clara diferència a nivell de gènere amb              
una prevalença masculina: de cada 3, 2 nois i 1 noia. A més en el tram d’edat de                  
15-17 anys hi ha la meitat del col·lectiu. (figura 4) Totes aquestes dades indiquen la               
gran influència que ha tingut en els darrers dos anys l’arribada massiva            
d’adolescents estrangers sense referents familiars. 
 

http://bit.ly/2YrRQ6v
http://bit.ly/2YrRQ6v
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Figura 6: Caracterització dels infants i adolescents amb mesura protectora http://bit.ly/2YrRQ6v 

 
D’aquests 9.704 infants i adolescents, un 37,8% es troben en acolliment en família             
(veure figura 5), essent l’acolliment en família extensa la mesura més habitual amb             
2.486 infants i adolescents (67,8%). Això suposa un davallada molt considerable de            
l’acolliment en família com a mesura protectora, la qual cosa indica que davant els              
nous reptes que s’han produït en els darrers dos anys, s’han articulat altres             
mesures, essent l’acolliment en família aliena la mesura que ha sofert una major             
davallada tant en valors absoluts com percentuals. I això, tot considerant que            
actualment hi ha més famílies acollidores que mai, havent-se superat en 2018 la             
xifra de 700 famílies (veure taula 1). La campanya “Fem gran l’acolliment” impulsada             
per part de l’ICAA ha aconseguit incrementar el nombre de famílies però, en canvi,              
s’ha reduït el nombre d’infants i adolescents que gaudeixen d’aquesta mesura, la            
qual cosa resulta força preocupant. 
 
Taula 1: Evolució del nombre de famílies acollidores (2002-2018) Informe sobre els drets de l’infant del Síndic de 
Greuges de Catalunya -Novembre 2018-  http://bit.ly/2J6A2c7  

 
 
Els infants en acolliment residencial representen un 60,6%, essent en aquest cas            
l’acolliment en Centre Residencial d’Acció Educativa la mesura més habitual amb un            
32,5%. En valors absoluts, s’ha increment lleugerament el nombre d’infants i           
adolescents amb aquesta mesura. En aquestes estadístiques es troben a faltar les            
dades sobre l’acolliment en família col·laboradora per no disposar d’informació          
respecte aquesta mesura. 
 

http://bit.ly/2YrRQ6v
http://bit.ly/2J6A2c7
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Per poder tenir una visió de l’evolució al llarg dels darrers anys podem observar les               
dades presentades pel Síndic de Greuges de Catalunya en el seu Informe sobre els              
drets de l’infant (novembre 2018). En la taula 2 es pot apreciar la important              
davallada percentual que s’ha produït des del 2015 respecte de l’acolliment en            
família aliena. 

 

 

 
Figura 7: Infants i adolescents amb mesura protectora el darrer dia de mes (maig 2019) http://bit.ly/2YrRQ6v 

 

http://bit.ly/2YrRQ6v


 

 

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ACOLLIMENT DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE 
Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya 
 amb el núm. 1028 de la secció 1ª del Registre de les Terres de l’Ebre 

 
DOMICILI SOCIAL: C/ UNIÓ, 30 (CASA BALLESTER)    43144 VALLMOLL (TARRAGONA) 

 

Taula 2: Evolució del nombre d’infants tutelats en acolliment familiar (2002-2018)  Informe sobre els drets de 
l’infant del Síndic de Greuges de Catalunya -Novembre 2018-  http://bit.ly/2J6A2c7  
 

 
 
Per poder apreciar les diferències territorials existents en l’acolliment en família           
aliena utilitzem les dades de les darreres 6 memòries de l’ICAA publicades i que              
correspon al 2012-2017. Els indicadors que s’analitzen són 4: nombre de sol·licituds            
(taula 3), nombre d’altres d’acolliment en família aliena (taula 4), evolució del            
nombre d’infants acollits (a desembre) (taula 5) i evolució del nombre de famílies             
acollidores (a desembre) (taula 6) 
 
  

http://bit.ly/2J6A2c7
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Taula 3:  Nombre de sol·licituds. Dades de les memòries de l’ICAA: http://bit.ly/2XqoV6h  

Any Barcelona Girona Lleida Tarragona Terres de 
l’Ebre 

Total 

2012 85 20 10 12 9 136 

2013 129 19 14 12 7 181 

2014 92 24 16 8 16 156 

2015 114 27 13 11 18 183 

2016 87 24 11 15 10 147 

2017 155 22 13 11 13 214 

 

 
Gràfic 1:  Evolució del nombre de sol·licituds. Dades de les memòries de l’ICAA: http://bit.ly/2XqoV6h  
 
Es visualitza en les dades un fenomen ben curiós, produint-se un increment en els anys               
senars (2013, 2015, 2017) i una davallada en els anys parells (2012, 2014, 2016). Això               
caldria analitzar-ho amb detall i considerar que aquest fenomen es dona fonamentalment a             
Barcelona, la qual cosa condiciona el resultat total donat que aquesta demarcació suposa             
entorn al 60-70% del total. Es destaca també el fort increment al 2017 (bàsicament també               
analitzant la demarcació de Barcelona. Pel que fa a Tarragona i Terres de l’Ebre s’observa               
que globalment suposen uns valors absoluts similars als de la demarcació de Girona i no hi                
ha un clar predomini de cap de les dues demarcacions. 
 

http://bit.ly/2XqoV6h
http://bit.ly/2XqoV6h
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Taula 4:  Nombre d’altres d’acolliment en família aliena. Dades de les memòries de l’ICAA: http://bit.ly/2XqoV6h  

Any Barcelona Girona Lleida Tarragona Terres de 
l’Ebre 

Total 

2012 120 33 9 22 16 200 

2013 102 36 9 31 18 196 

2014 115 20 7 30 13 185 

2015 128 33 5 20 24 210 

2016 126 24 10 19 15 195 

2017 143 26 5 14 19 207 

 

 
Gràfic 2:  Evolució del nombre d’altres d’acolliment en família aliena. Dades de les memòries de l’ICAA: 
http://bit.ly/2XqoV6h  
 
A nivell nacional les dades aporten una certa estabilitat entorn a les 200 altes a               
l’any. A nivell de Tarragona i Terres de l’Ebre es veu que el màxim històric es va                 
produir entorn al 2013 (49 entre totes dues demarcacions) però posteriorment s’ha            
produït una davallada que a Tarragona ha estat progressiva i constant i a Terres de               
l’Ebre ha estat irregular (amb pujades i baixades). Les 33 noves altes del 2017              
queden lluny de les 49 produïdes al 2013. 
 
 

http://bit.ly/2XqoV6h
http://bit.ly/2XqoV6h
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Taula 5:  Evolució del nombre d’infants acollits (a desembre).  Dades de les memòries de l’ICAA: 
http://bit.ly/2XqoV6h  

Any Barcelona Girona Lleida Tarragona Terres de 
l’Ebre 

Total 

2012 742 75 47 64 30 958 

2013 741 89 40 60 36 966 

2014 755 80 42 55 37 969 

2015 778 96 44 55 44 1017 

2016 739 83 40 62 48 972 

2017 698 86 38 50 56 928 

 

 
Gràfic 3:  Evolució del nombre d’infants acollits en família aliena. Dades de les memòries de l’ICAA: 
http://bit.ly/2XqoV6h  
 
En aquest cas es destaquen les dades globals que indiquen que al 2015 es van               
superar per primer cop la xifra del miler d’infants acollits (al desembre) però des de               
llavors les xifres han anat minvant. Especialment destacable és la xifra del 2017             
essent la més baixa de la série analitzada. No és aquesta una bona tendència i cal                
analitzar què està passant. En canvi, a nivell de les nostres demarcacions cal             
destacar el progressiu increment que es dona a Terres de l’Ebre arribant-se            
pràcticament a duplicar les xifres al final de la sèrie analitzada. 
 

http://bit.ly/2XqoV6h
http://bit.ly/2XqoV6h
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Taula 6:  Evolució del nombre de famílies acollidores (al desembre).  Dades de les memòries de l’ICAA: 
http://bit.ly/2XqoV6h  

Any Barcelona Girona Lleida Tarragona Terres de 
l’Ebre 

Total 

2012 447 59 38 51 29 624 

2013 426 76 35 46 30 613 

2014 420 74 37 47 30 608 

2015 415 83 40 37 37 612 

2016 368 72 35 44 40 559 

2017 432 77 33 40 48 630 

 

 
Gràfic 4:  Evolució del nombre de famílies d’acolliment en família aliena (al desembre). Dades de les memòries 
de l’ICAA: http://bit.ly/2XqoV6h  
 
Es destaca la forta davallada que es va produir al 2016 a nivell nacional molt               
influenciada per les xifres de Barcelona, seguida d’un repunt al 2017 que sembla             
tornar a situar les xifres una mica per sobre de les 600 famílies. En les nostres                
demarcacions es destaca l’increment progressiu i constant en el cas de Terres de             
l’Ebre i els valors un tant irregulars de Tarragona amb una certa tendència a la               
baixa. Podria dir-se, però que les dades més baixes a Tarragona es van produir al               
2015 i posteriorment hi ha una certa recuperació. 
 

http://bit.ly/2XqoV6h
http://bit.ly/2XqoV6h
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Justificació del projecte 

Antecedents 

Cal recordar també que el projecte que ara es presenta té un antecedent en la I 
Jornada sobre l’acolliment familiar de menors a Tarragona i Terres de l’Ebre que va 
tenir lloc a Tortosa al 2010. 
 
 

 
Figura 8: Participants en la I Jornada d’acolliment familiar de menors de Tarragona i Terres de l’Ebre 2010. 
Arxiu de l’AFATAR 

A quin sector de gent va dirigit, quines característiques tenen 
 
El projecte té una visió oberta e integradora i va dirigit a totes les famílies acollidores                
de Catalunya de qualsevol modalitat: família extensa, família aliena, UCAE, família           
col·laboradora. 
 
Tot i així, la jornada es realitzarà a Tortosa, per la qual cosa es preveu la                
participació més significativa entre el col·lectiu de famílies d’acolliment de Tarragona           
i Terres de l’Ebre, així com tota persona interessada en la temàtica. 
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Necessitats a les que pretén donar resposta aquest projecte 
 
A l’estiu del 2017 des de l’AFATAR vam iniciar un seguit d’entrevistes amb les              
diferents famílies d’acolliment que conformem l’associació a la recerca d’un discurs           
unitari i també intentant proporcionar-nos un temps i un mitjà per parlar d’acolliment.             
En tot aquell procés vam aprendre que el nostre bé més preuat són les experiències               
acumulades a base d’hores, dies i anys de convivència amb els infants i             
adolescents acollits. Fou d’aquesta manera com vam arribar a dissenyar el projecte            
“Reflexionant l’acolliment” i com vam decidir que el seu punt de partida havia d’ésser              
l’experiència de les diferents famílies d’acolliment.  
 
Tot i així, mentre desenvolupàvem l’esmentat projecte va començar a aflorar una            
idea que cada vegada semblava amplificar el seu missatge: calia canviar           
l’enfocament i centrar-nos en les experiències positives que suposa acollir un infant            
o un adolescent. I és que massa sovint analitzem dificultats i problemàtiques a la              
recerca de respostes i solucions, oblidant-nos en certa manera del que problament            
sigui més important: acollir suposa cercar la felicitat. De seguida vam començar a             
pensar en la manera de copsar i fer evident aquest goig que suposa per una família                
d’acolliment el fet d’acollir. Necessitàvem un element que fos comú a qualsevol            
experiència, amb independència del tipus d’acolliment, edat de l’infant o adolescent i            
que ens permetés donar-li valor a totes les experiències viscudes per famílies que ja              
fa molt temps que no es troben “oficialment en actiu”. Així vam arribar a definir un                
nou projecte anomenat “Moments de goig”. 
 

 
Figura 9: ""hard work" de silas216 sota llicència CC 
BY-SA 2.0  

La premisa és ben senzilla; en tot       
acolliment hi ha moments de goig i són        
precisament aquests instants, de    
vegades fugaços, els que fan que tot       
plegat tingui sentit. Es tracta, per tant,       
de veure el got mig ple, de capturar        
d’entre els records, aquelles imatges     
que han deixat petjada en forma de       
somriure i posar-hi paraules, d’atendre     
a les experiències agradables que es      
presenten en les activitats diàries     
normals i que suposen una font      
d’alegria… 

https://www.flickr.com/photos/63299533@N00/2043960145
https://www.flickr.com/photos/63299533@N00
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
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Per obtenir aquests relats, al llarg del 2018 vam contactar amb les famílies i els vam                
explicar la proposta. Cadascú va haver de prendre les seves decisions, de vegades             
força complicades: quin instant seleccionar? com explicar-lo?… Ens vam         
autoimposat una extensió d’entre 150 i 500 paraules i ens vam concedir temps i              
oportunitats per participar-hi. Així va ser com vam aconseguir recopilar una quinzena            
de moments. Per organitzar-los ens vam fixar en l’ordre respecte al decurs de             
l’acolliment. Hi ha textos que parlen de l’inici, d’altres que fan referència a vivències              
durant l’acolliment, unes altres parlen envers la finalització de l’acolliment i fins i tot              
n’hi ha que van més enllà. 
 
El següent pas va consistir en l’edició de tot aquest recull el qual es va decidir fer en                  
format paper. Paral·lelament a aquesta activitat s’han produït també una parell           
d’accions que contribueixen globalment a crear un marc de referència: 

● L’experiència desenvolupada per l’Associació de Famílies Acollidores de        
Girona (AFAG) que ha suposat la publicació del llibre 100 % acolliment i la              
seva presentació en una jornada a Olot durant aquest 2019. 

● Creació i publicació, per part d’en Albert Baquer Gómez, del vídeo “Acollim, i             
tu?” https://www.youtube.com/watch?v=E0qT7DYgAtU  

 
Tot plegat ens ha refermat en la necessitat de proporcionar veu i protagonisme a les               
famílies d’acolliment, així com en la necessària reflexió per tal d’aprofitar-ne els            
resultats en pro de la cultura de l’acolliment. Aquest aprofitament l’hem estructurat a             
dos nivells: 
 

● Internament, per tal d’anar fent xarxa entre les famílies que conformem la            
realitat actual de l’acolliment a casa nostra. 

● Externament, per tal que cada dia més i més famílies s’esdevinguin famílies            
d’acolliment. Creiem fermament que visualitzar els moments de goig ajudarà          
a incentivar-ho. Al cap i a la fi, com deia fa anys una mare acollidora “...no vull                 
que m’admirin, el que jo vull és que m’imitin…” 

 
Per tot plegat, entenem que ara el següent pas consisteix en la realització d’un              
jornada que contribueixin a donar valor al treball desenvolupat fins ara, el posi a              
l’abast de tota la societat i ens ajudi a enfocar actuacions futures coherents amb              
aquesta mateixa línia d’intervenció. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=E0qT7DYgAtU
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Objectius 

Objectius generals 
 

● Oferir espais de relació interfamiliar per tal que les famílies amb infants i/o 
adolescents acollits disposin de més eines i recursos per vivenciar de manera 
positiva el fet d’acollir. 

● Impulsar la reflexió de les experiències d’acolliment com a eina de promoció 
de la cultura de l’acolliment 

Objectius específics 
 

● Proporcionar veu a les famílies d’acolliment i, més concretament, a les que            
han estat o estant desenvolupant acolliments familiars d’infants i/o         
adolescents en les demarcacions de Tarragona i Terres de l’Ebre. 

● Oferir elements positius que contribueixin a posar en valor d’experiència          
d’acollir. 

● Promocionar la generació de vincles interfamiliars en el col·lectiu de famílies           
d’acolliment, i més concretament, entre les que han estat o estant           
desenvolupant acolliments familiars d’infants i/o adolescents en les        
demarcacions de Tarragona i Terres de l’Ebre. 

● Proporcionar continuïtat en el temps a la línia d’actuació de reflexió sobre            
l’acolliment a partir de les experiències de les famílies d’acolliment, prioritzant           
els aspectes positius que comporta el fet d’acollir. 

● Contribuir a la definició d’un marc nacional de reflexió de l’acolliment familiar            
d’infants i adolescents a partir de les experiències de les famílies d’acolliment,            
integrant les actuacions impulsades des de l’AFATAR amb d’altres dutes a           
terme arreu de Catalunya. 

● Posar a l’abast de tota la societat experiències positives d’acolliment,          
contribuint així a incrementar el nombre de famílies que s’ofereixin per           
esdevenir famílies d’acolliment i promocionant la cultura de l’acolliment. 
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Activitats 

1.- Disseny, publicitat i inscripció 
Des de l’AFATAR es treballarà amb la idea de difondre l’activitat entre les famílies              
d’acolliment de Catalunya i, concentrant un major esforç a nivell territorial (famílies            
d’acolliment de Tarragona i Terres de l’Ebre), oberts també a la participació de persones o               
famílies interessades amb la temàtica.  
 
Les accions de difusió i inscripció es duran a terme durant els mesos d’agost, setembre i                
octubre de 2019. 
 

● Disseny i maquetació de tríptics de presentació en format digital. 

 
 
Figura 10: Tríptic provisional de la II Jornada d’acolliment familiar d’infants i adolescents de Tarragona i Terres 
de l’Ebre: Moments de goig. 
 

● Disseny i implementació del formulari d’inscripció (Formulari de Google) 
http://bit.ly/2lW3lF5  

 
● Contacte amb les diferents associacions de famílies acollidores pertanyents a la           

CAFAC per tal de fer-ne difusió i que des de les diferents associacions se’n facin               
ressò entre els seus associats. 

● Contactes institucionals amb diferents agents del territori amb competències en          
l’acolliment familiar d’infants i joves: ICAA, ICIFs, DGAIA (SIFEs)... 

● Difusió via web: correu electrònic, pàgina web, bloc, facebook, twitter, etc 

  

http://bit.ly/2lW3lF5
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2.- Programa de la Jornada 
 

Horari Descripció 

10:30 Rebuda dels participants i lliurament de “Moments de goig” 

10:45 Inici d’activitats per als infants.  

11:00 Acte d’inauguració. 
Intervenció d’autoritats. 

11:30 Presentació de famílies 

11:40 Mirades externes. 
Intervenció de gent que ens ha ajudat a explicar els “Moments de 
goig” que suposa acollir infants i adolescents, posant-hi paraules, 
imatges i llenguatge audiovisual. 

12:20 Descans.  
Arbre màgic 

12:30 Moments de goig 
Lectura comentada de tres relats extrets de “Moments de goig” per tal 
d’extreure’n idees i elements positius. 

13:30 Acte de clausura 
● AFAG: 100% acolliment 
● CAFAC:  
● AFATAR:  

14:00 Dinar de germanor 

17:00 Activitat lúdica familiar 

 
 

3.- Conclusió 
Després de la jornada es preveu la difusió a través de les xarxes socials, en la propera                 
edició del butlletí de l’AFATAR “Coses de la colla” i tots aquells mitjans de comunicació que                
es vulguin fer ressò de la jornada en concret i de la promoció de la cultura de l’acolliment en                   
general. 
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Avaluació 
Per avaluar la present activitat es preveu la realització d’una memòria de la jornada en la 
qual s’inclouran els següents instruments. 
 

● Enquesta de valoració dels participants al final de Jornada. 
Consistirà en un formulari en línia que es farà arribar als participants el mateix dia de la 
jornada. 
 

● Informe de valoració de la jornada 
A partir de les dades obtingudes en l’enquesta de valoració dels participant, així com la 
valoració qualitativa per part dels organitzadors (junta directiva de l’AFATAR) s’elaborarà 
informe de valoració de la jornada, agafant com a referència els objectius plantejats i 
efectuant propostes envers el disseny i implementació de futures actuacions per part de 
l’AFATAR 
 

● Valoració econòmica. 
S’elaborarà una valoració econòmica de la jornada per tal d’estimar la viabilitat d’accions 
d’aquesta mena. 
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Recursos 

Equip humà 
● Junta Directiva d’AFATAR que actuarà com a equip d’organizació i coordinació. 
● Autors dels relats de “Moments de goig” 
● Autoritats i estaments col·laboradors d’aquesta activitat. 
● Persones que han ajudat exposar els “Moments de goig” 
● Altres associacions de famílies d’acolliment de Catalunya (CAFAC) 
● Monitors de lleure per les activitats dels infants 
● Personal propi de l’activitat lúdica familiar 

 

Recursos materials 
● Cartell de l’AFATAR 
● Exemplars dels “Moments de goig” 
● Identificacions dels participants, cartells d’identificació de ponents... 
● Materials necessaris per dur a terme les activitats per als infants. 
● Materials necessaris per dur a terme el plafó compartit 
● Materials necessaris per dur a terme el dinar de germanor: productes alimentaris, 

taules, cadires, coberts, etc . 

 

Assegurança 
Per desenvolupar l’activitat es contractarà una assegurança de responsabilitat cívil que 
cobreixi les incidències que puguin ocorre durant el desenvolupament de les activitats 
previstes 
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Espais 

Presencials 
● Espai per realitzar les activitats per als infants. Podria ser un espai exterior sempre i 

quan la meteorologia ho permeti 
● Sala de conferències amb megafonia i projecció d’imatges amb ordinador (estimat 

entorn a 40 persones)  
● Espai per dinar de germanor (càtering). Espai per cuinar (preferentment a l’aire 

lliure), bufet per distribuir l’àpat i zona destinada als comensals  
● Espais propis de l’activitat lúdica familiar. 

 

Telemàtics 
● Web de l’AFATAR: http://www.afatar.cat 

 
● Facebook de l’AFATAR: https://www.facebook.com/afatar.cat/ 

 
● Twitter de l’AFATAR: https://twitter.com/Afatar22960556 

http://www.afatar.cat/
https://www.facebook.com/afatar.cat/
https://twitter.com/Afatar22960556

