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Amb el suport de:

█ Destinataris
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. 

█ Localització
Les activitats (excepte l’activitat lúdica familiar de la 
tarda)  es duran a terme en les instal·lacions del 
Consell Comarcal del Baix Ebre situades a Tortosa, 
al C/ Barcelona, 152

█ Formulari d’inscripció
Per formalitzar la inscripció
heu d’emplenar el formulari 
en línia que trobareu a
http://bit.ly/2lW3lF5 
Posteriorment heu de fer el 
pagament al compte d’AFATAR 
ES92 0182 4355 6702 0016 3489
i envia-nos còpia del justificant a  
afatar.org@gmail.com 

█ Preu
Cada adult abonarà 15 € en concepte de quota 
d’inscripció (publicació + dinar). NO inclou el preu de 
l’activitat lúdica familiar de la tarda (10€ /adult).
Des de l’AFATAR es sufragaran les despeses 
atribuibles als infants i adolescents menors de 18 
anys: servei de cangur, dinar i activitat lúdica familiar. 
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II Jornades d’acolliment familiar 
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Moments de goig
Tortosa, 20 d’octubre de 2019
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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.

Tot i així, massa sovint analitzàvem 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.

Fou així com vam arribar a una premisa tant simple 
com evident: 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.

Al 2018 van començar a recollir relats, a 
organitzar-los i a intentar trobar la manera 
d’elaborar-ne un producte final per tal de posar-lo a 
disposició de tota la societat. No és fàcil 
transformar les nostres vivències personals en 
quelcom tangible i a l’abast de tothom, però sabem 
que és necessari. Encara avui manquen famílies 
d’acolliment per tal d’aconseguir que tot infant o 
adolescent pugui veure respectat el seu dret a 
viure en família.

PRESENTACIÓ 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.

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.

Presentació ObjectiusPrograma
    █ 10:30: Rebuda

Es lliurarà a cada participant un exemplar de
“Moments de goig”

    █ 10:45: Inici d’activitats per als infants
Es planteja com un servei de suport per tal d’afavorir la 
participació dels adults en les activitats centrals de la 
jornada. 

    █ 11:00: Acte inaugural
Parlament d’autoritats i estaments representatius en la 
temàtica de la Jornada.

    █ 11:30: Presentació de famílies
És el moment de coneixer-nos entre nosaltres i saber que 
ha portat a participar en aquest esdeveniment.

    █ 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 i “arbre màgic”
Una estona per trobar-nos de manera informal, per parlar i 
per confegir de manera col·lectiva l’”arbre màgic”, un 
element on dipositar aspectes positius de l’experiència 
d’acollir infants i/o adolescents a la nostra llar.

    █ 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 cloenda
Comptarema  la participació de l’AFAG (presentant-nos la 
seva experiència en l’edició del “100% acolliment), de la 
CAFAC (com entitat que aglutina diferents associacions de 
Catalunya) i un acomiadament per part de l’AFATAR.

    █ 14:00: Dinar de germanor
Res com seure plegats i compartir un bon àpat per apropar 
les nostres experiències i generar llaços interfamiliars.

    █ 17:00: Activitat lúdica familiar
Aprofitant l’entorn d’una ciutat amb més de 2000 anys 
d’història, ens deixarem acollir per les aigües del riu Ebre 
en el seu pas per Tortosa. 


