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									1.	Introducció	

Al	 llarg	 de	 tot	 el	 grau	 m’he	 interessat	 per	 la	 realitat	 de	 les	 situacions	 de	

desemparament	 dels	 infants	 i	 les	 opcions	 que	 existeixen	 per	 poder	 assegurar-los	 un	

entorn	adequat	i	un	futur	digne.		

	

He	tingut	la	sort	de	poder	realitzar	les	pràctiques	en	un	Centre	Obert	del	barri	del	Raval	

de	Barcelona	que	 treballava	amb	nens	 i	 joves	en	situació	de	 risc	d’exclusió	 social	pel	

seu	 entorn	 familiar,	 de	 l’entitat	 Casal	 dels	 Infants	 i,	 posteriorment,	 he	 realitzat	 les	

pràctiques	en	una	Institució	Col·laboradora	d’Integració	Familiar	(ICIF)	reconeguda	per	

la	Generalitat	de	Catalunya,	el	centre	Cel	Obert	també	ubicat	a	la	ciutat	de	Barcelona.		

	

Arrel	 d’aquesta	 última	 experiència,	 en	 la	 que	 he	 pogut	 viure	 de	 primera	 mà	 els	

processos	d’acolliment	en	família	aliena	i	els	seguiments	i	tasques	que	porten	a	terme	

els	 professionals	 del	 centre,	 vaig	 decidir	 valorar	 quines	 eren	 les	 funcions	 dels	

educadors	 socials	 en	 l’àmbit	 i	 quin	 era	 el	 format	 del	 model	 i	 la	 metodologia	 que	

s’implementava	a	les	acollides	familiars.		

	

Aquest	 servei	 promou	 els	 Drets	 dels	 infants1,	 desenvolupant	 i	 gestionant	 serveis	 de	

qualitat	per	tal	d’oferir	sortides	 i	 futur	pels	menors	que	es	troben	en	centres	tutelats	

perquè	 els	 seus	 pares	 no	 se’n	 poden	 fer	 càrrec	 d’ells	 de	manera	 temporal	 i	 se’ls	 hi	

ofereix	 un	 ambient	familiar	 que	 potencia	 la	 confiança,	 l'atenció	 i	 la	 disposició	 cap	 al	

menor	 per	 tal	 de	 possibilitar	 un	 procés	 més	 integrador	 i	 normalitzat	 fins	 que	 es	 fa	

efectiu	un	retorn	a	la	família	biològica	o	bé,	compleixen	la	majoria	d’edat.	

	

																																																								

	
1Llei	 14/2010,	 del	 27	de	maig,	 	 dels	 drets	 i	 les	 oportunitats	 en	 la	 infància	 i	 l’adolescència.	 BOPC	720;	

DOGC	5641,	pàgs.	42475-42536.	Ple	del	Parlament	de	Catalunya		
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Al	 llarg	de	 tot	el	procés	he	pogut	entendre	 la	 importància	de	 la	 figura	de	 l’educador	

social	 en	 els	 seguiments,	 especialment	 pels	 infants	 acollits	 i	 les	 famílies	 acollidores.	

Professionalitzar	 aquest	 procés	 i	 instituir-ho	 com	 la	 base	 per	 poder	 fer	 eficients	 i	

eficaces	 les	 acollides	 en	 famílies	 alienes	 suposa	 una	 aposta	 per	 aquest	 circuit	 i	 un	

reconeixement	de	les	funcions	i	habilitats	d’aquests	professionals.			

	

Les	 realitats	 dels	 infants	que	 s’enfronten	a	 aquests	processos	no	 són	 fàcils	 i	 tots	 ells	

porten	 una	motxilla	 plena	 d’experiències	 i	 records,	 que	 en	molts	 casos,	 no	 faciliten	

l’aproximació	 a	 les	 famílies	 acollidores	 que	 ells	 desconeixen	 i	 de	 les	 que	 inicialment	

solen	 desconfiar.	 Cal	 tenir	 present	 que	 aquests	 infants	 han	 patit	 situacions	 prèvies	

d’abandonament,	 desemparament,	 maltractaments	 o	 altres	vivències	 traumàtiques	

que	 han	 requerit	 la	 intervenció	 de	 l’Administració.	 La	dedicació	 i	 disponibilitat	 per	

acollir	aquests	 infants	amb	 la	seva	història	 i	 situació	és	 	gran	 i	molt	 superior	a	 la	que	

requeriria	 qualsevol	 infant.	 És	 funció	 dels	 educadors	 socials	 formar	 a	 les	 famílies,	

acompanyar-les	i	assegurar-se	de	que	els	nous	referents	dels	menors	estan	capacitats	i	

poden	 fer	 front	 a	 aquest	 procés	 i	 a	 la	 seva	 guarda,	 treballant	 les	 limitacions	 que	

presentin	i	potenciant	les	seves	capacitats.		

	

Com	es	dóna	en	tots	els	aspectes	del	camp	social,	no	sempre	es	tracta	d’una	fórmula	

exacta	 donat	 que	 es	 treballa	 amb	 persones	 i,	 de	 vegades,	 es	 donen	 situacions	

complexes	que	cal	reconduir,	assessorar	o	finalitzar.	Per	aquest	motiu	és	tan	important	

la	figura	constant	d’acompanyament	de	l’educador	social	i	el	vincle	que	aquest	genera	

amb	la	família.	És	una	peça	clau	del	trencaclosques	i	ha	d’assumir	una	vigília	permanent	

durant	el	procés	d’acoblament	i	de	l’acolliment	a	aquest	nou	nucli	familiar.		

	

És	 important	 poder	 ser	 crítics	 i	 valorar	 quines	 possibilitats	 i	 opcions	 existeixen	 en	 el	

camp	de	l’acolliment	infantil.	Per	aquest	motiu,	comentant-ho	amb	els	professionals		
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del	centre	em	van	recomanar	valorar	el	model	d’acolliment	del	País	Basc2,	donat	que	el	

sistema	de	protecció	a	la	infància	és	aparentment	més	integrador	en	quant	a	la	figura	

de	 l’educador	 social	 en	 el	 marc	 de	 l’acolliment.	 Es	 realitzen	 visites	 més	 properes	 i	

seguiments	més	 exhaustius	 i	 informals	 que	 ofereixen	 al	 professional	 noves	mirades	

sobre	 l’acolliment	que	està	avaluant	 sense	pautar	 i	marcar	estàndards	de	 seguiment	

tan	catalogats.	

	

Penso	 que	 la	 finalitat	 d’aquesta	 recerca	 és	 poder	 fer	 propostes	 de	 millora	 i	

capacitacions	 pels	 professionals,	 per	 poder	 assumir	 els	 casos	 que	 solen	 ser	 molt	

diferents	en	quan	a	realitats	i	necessitats.	També	fomentar	una	millora	en	les	atencions	

i	 seguiments	 a	 les	 famílies	 que	 siguin	 més	 pròxims	 i	 no	 de	 control,	 com	 a	 vegades	

figura.	

	

1.1.		Justificació	

Arrel	 de	 la	 campanya	 de	 2016	 de	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya	 per	 cercar	 famílies	

acollidores	per	600	menors3	que	es	troben	en	centres	d’acollida,	en	la	que	la	Consellera	

d’Afers	Socials	i	Famílies	Dolors	Bassa,	instava	als	ciutadans	a	unir-se	en	l’emissora	de	

ràdio	RAC1:	“Podríem	treure	tots	els	infants	de	les	institucions	i	que	estiguessin	tots	en	
																																																								

	
2BOPV	(Boletín	Oficial	País	Vasco)	nº	150	del	viernes	8	de	agosto	de	2008.	“Avance	sin	precedentes	para	el	ámbito	

de	actuación	de	los	centros	de	protección	a	la	infancia.	[…]	Recoge	la	posibilidad	de	que	la	guarda	de	niños,	niñas	y	

adolescentes	 en	 acogimiento	 residencial	 podrá	 llevarse	 a	 cabo	 también,	 excepcionalmente,	 en	 centros	 no	

específicos	 de	 protección,	 entendiéndose	 por	 tales	 los	 dispositivos	 normalizados	 disponibles	 para	 la	 población	

general	menor	de	edad	y	 los	 recursos	especializados	existentes	en	 las	 redes	 respectivas	para	 la	atención	a	graves	

discapacidades,	toxicomanías,	trastornos	psiquiátricos,	enfermedades	crónicas	de	carácter	grave,	graves	dificultades	

de	inclusión	social	u	otras	dificultades	de	carácter	específico”	20517.	Regitanteriorment	per	la	“Ley	3/2005;	de	18	de	

febrero,	de	Atención	y	Protección	a	la	Infancia	y	la	Adolescencia”.		
3	Campanya	de	la	Generalitat	de	Catalunya	per	aconseguir	famílies	acollidores	arreu	del	territori	per	600	infants	de	0	

a	6	anys:	“Fem	gran	l’acolliment”	“Tu	pots	ser	la	família	que	està	esperant”	(Novembre,	2016).	

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/acolliments_i_adopcions/acolliments/campanya-

acolliment	
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família”4,	vaig	valorar	que	m’agradaria	analitzar	els	acompanyaments	professionalitzats	

als	 infants	 i	 a	 les	 famílies	 en	 els	 procés	 d’acoblament	 i	 integració	 per	 una	 acollida	

temporal.		

	

Com	és	el	procés?	des	del	moment	de	l’assignació	d’un	infant	a	una	família,	l’adaptació	

a	la	nova	realitat	en	la	qual	es	troben	totes	dues	parts	implica	el	fet	d’haver	de	treballar	

l’establiment	 de	 noves	 figures	 de	 referència,	 així	 com	 l’adaptació	 a	 una	 dinàmica	

familiar	no	exempta	de	tensions.		

	

L’objectiu	és	conèixer	el	tipus	de	seguiment	que	es	realitza	i	les	problemàtiques	que	es	

plantegen	al	tractar-se	de	famílies	alienes	i,	per	tant,	desconegudes	pels	infants,	i	com	

s’estableixen	 les	 intervencions	 i	 acompanyaments	 dels	 professionals	 de	 l’educació	

social	des	d’una	mirada	crítica	i	constructiva.		

	

§ Quines	 funcions	 fan	 els	 educadors	 socials	 en	 l’àmbit	 de	 l’acolliment	

familiar	en	família	aliena	a	Catalunya?		

§ Quina	 importància	 té	 aquest	 acompanyament	 professional	 i	 com	 es	

valora	per	part	dels	familiars	i	els	professionals?		

§ Quins	processos	 es	poden	millorar	 i	 com	podem	 fer	que	 la	 figura	de	

l’educador	 Social	 sigui	 percebuda	 per	 part	 de	 les	 famílies	 acollidores	

com	un	agent	d’acompanyament	i	un	recolzament	i	no,	com	a	vegades	

es	dóna,	com	un	agent	de	control?	

	

	

	

	

																																																								

	
4	RAC1	(29	de	novembre	de	2016)	Segura	Lorrio,	A.	“La	Generalitat	busca	un	centenar	de	famílies	d’acollida”.	Tall	

d’àudio	de	l’entrevista	a	Dolors	Bassa,	consellera	d’Afers	Socials	i	Famílies.		
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Descripció	i	ubicació	del	projecte.	

La	 finalitat	 d’aquest	 treball	 és	 fer	 palesa	de	 la	 importància	d’un	 seguiment	 eficient	 i	

acurat	 a	 les	 famílies	 acollidores	 i	 als	 infants	 acollits,	 atenent	 les	 seves	 necessitats	 i,	

especialment,		fixant	la	mirada	en	la	figura	professional	de	l’educador	social.		

	

Inicialment,	es	realitza	una	revisió	bibliogràfica	de	totes	 les	qüestions	 i	 terminologies	

relacionades	amb	el	motiu	de	recerca	així	com	els	marcs	legals	i	teòrics	que	es	posen	

en	pràctica	en	el	procés	d’acolliment	infantil	a	Catalunya.	També	es	realitzen	cerques	i	

comparatives	amb	d’altres	models	comunitaris	del	territori	per	potenciar	l’experiència	

i	 la	 diferenciació	 en	 quant	 a	 la	 intervenció	 socioeducativa	 dels	 professionals.	 Es	

realitzen	 entrevistes	 semiestructurades	 a	 diferents	 focus	 d’interès:	 d’una	 banda	 a	

famílies	 acollidores	 amb	 un	 procés	 d’acolliment	 permanent	 i,	 de	 l’altre,	 als	 propis	

professionals	de	l’àmbit.		

	

L’acolliment	 familiar	és	 la	 mesura	 administrativa	 en	 la	 qual	 s’atorga	 la	 guarda	 d’un	

menor	 a	 una	 família	 durant	 un	 temps,	 sense	 que	 existeixi	 una	 finalitat	 adoptiva.	 Es	

tracta	 de	menors	 que	 viuen	 situacions	molt	 complexes	 i	 la	 seva	 família	 biològica	 no	

se’n	pot	fer	càrrec	durant	un	temps.	Les	famílies	acollidores	es	valoren	com	el	millor	

context	 per	 al	 desenvolupament	 d’infants	 i	 adolescents	 en	 situació	 de	

desemparament,	 ja	 que	 constitueixen	 una	 estructura	 familiar	 integrada	 que	 genera	

referents	 estables	 pels	 menors.	 Es	 comprometen	 a	 tenir-ne	 cura,	 alimentar-los,	

educar-los,	donar-los	afecte	i	protegir-los	per	permetre’ls	seguir	sent	nens/es	amb	una	

infància	plena	i	protegida	i,	alhora,	donar	marge	a	la	família	biològica	perquè	refaci	la	

seva	confiança.	

	

Existeixen	dos	aspectes	bàsics	que	caracteritzen	els	acolliments	familiars:	

• Visites	amb	la	família	biològica:	sempre	que	sigui	possible,	i	de	manera	

acordada	 amb	 l’autorització	 i	 consentiment	 de	 l’Equip	 d’Atenció	 a	 la	
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Infància	 i	 l’Adolescència	 (EAIA)	 que	 porti	 el	 cas,	 la	 família	 d’origen	

manté	una	relació	amb	el	menor	acollit	a	través	de	visites	i/o	sortides,	

supervisades	 per	 professionals.	 Al	 llarg	 de	 l’acolliment,	 la	família	

d’origen	 treballa,	 amb	 el	 suport	 que	 ofereixen	 els	 professionals	

corresponents,	per	tornar	a	fer-se	càrrec	del	infant	de	nou.		

	

• La	 temporalitat:	 l’acolliment	 és	 una	 situació	 temporal	 que	 varia	 en	

funció	de	cada	cas,	però	no	suposa	una	adopció	i	per	tant,	la	guarda	és	

finita.	Es	finalitza	quan	la	família	biològica	es	pot	tornar	a	fer	càrrec	del	

menor	 o	 bé	 quan	 es	 dóna	 un	 retorn	 motivat	 per	 diferents	 motius	 i	

consensuat	sempre	amb	l’equip	de	professionals.	

	

Com	 estableixen	 Boadas	 i	 Navarro	 (2011:91)	 en	 aquest	 procés	 existeixen	 diverses	

perspectives	 vinculades;	 l’Administració5,	 que	 es	 concreta	 en	 diferents	 organismes	 i	

autoritats	que	vetllen	pels	drets	dels	infants;	El	propi	infant,	que	és	el	centre	de	tot	el	

procés	 i	ha	de	ser	protegit	per	circumstàncies	que	 li	 venen	donades	 i	que	en	moltes	

ocasions	 desconeix	 o	 no	 comprèn;	 la	 família	 acollidora,	 que	 esdevé	 un	 agent	 de	

protecció;	i	el	professional	social,	qui	es	construeix	com	un	referent	explícit	i	amb	gran	

responsabilitat	en	la	construcció	de	la	narrativa	i	la	història	del	menor	al	llarg	de	tot	el	

camí.		

	

En	totes	aquestes	mirades	hi	ha	diferències	i	desencontres	que	s’han	de	treballar	des	

de	 la	vessant	professional	 i	amb	una	finalitat	clara,	generar	un	sistema	de	seguiment	

que	previngui	situacions	de	risc,	que	les	valori	i	que	les	minimitzi,	per	tal	de	no	exposar	

a	situacions	de	desemparament	al	menor	de	nou.		

																																																								

	
5Codi	Civil	Català,	llibre	segon,	capítols	II	i	V	i	en	el	Codi	Civil	espanyol,	en	l’art.	1723,	estableixen“[...]	ha	de	disposar	

d’uns	guardadors	administratius	per	a	fer	efectiva	la	mesura,	en	el	cas	present,	constituïts	per	famílies	acollidores,	

als	quals	se’ls	hi	ha	de	donar	suport	per	a	poder	dur	a	terme	les	seves	funcions”.	
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Per	 tal	 de	 fer	 front	 a	 “situacions	 peculiars	 derivades	 de	 les	 vivències	 anteriors	 i	 els	

possibles	 maltractaments	 que	 han	 rebut	 els	 nens	 i	 les	 nenes”	 (Amorós	 i	 Palacios,	

2009:107)	 les	 famílies	 comptem	 amb	 el	 suport	 dels	 professionals	 socials	 per	 poder	

assumir	la	guarda	de	l’infant	i	 la	figura	de	referent	que	exerceixen	en	la	quotidianitat	

amb	el	menor.	Però,	 s’ha	de	 tenir	present	que	el	procés	d’acolliment	no	és	estable	 i	

implica	 comptar	 amb	 recursos	 per	 poder	 gestionar	 la	 pèrdua,	 l’adaptació	 a	 noves	

situacions,	l’ambivalència	emocional,	els	enfrontaments,	els	afectes,	la	incertesa,	entre	

altres	moltes	realitats	que	es	donen	en	aquest	procés	fluctuant	que	s’ha	d’aprendre	a	

conduir	i	a	treballar	des	de	la	resiliència.		

	

Aquest	són	alguns	dels	motius	i	les	circumstàncies	de	les	que	es	deriva	la	necessitat	de	

professionalitzar	el	procés	de	l’acolliment	familiar	i		la	valoració	positiva	cap	als	experts	

del	camp	social	que	ho	porten	a	 terme.	És	qüestió	de	garantir	un	bon	ambient	en	el	

que	 l’infant	pugui	 créixer	 i	 alhora	empoderar	a	 les	 famílies	acollidores	a	 fer-ne	 front	

per	gaudir-ne	i	assegurar	la	protecció	de	l’infant.			

	

1.2.		Objectius	

En	 el	 plantejament	 de	 base	 d’aquest	 treball	 es	 presentar	 el	 tipus	 de	 seguiment	 que	

s’ofereix	des	de	 les	 ICIF6	de	manera	professionalitzada	 i	 quines	 són	 les	 funcions	dels	

educadors	 socials	 en	 els	 acolliments	 infantils	 en	 família	 aliena.	 Quines	 són	 les	

percepcions	 del	 seu	 paper	 des	 de	 dins,	 com	 a	 professionals,	 i	 des	 de	 fora,	 com	 la	

família	que	 rep	aquest	acompanyament.	Poder	valorar	així,	 la	 importància	d’aquesta	

																																																								

	
6ICIF:	Institucions	Col·laboradores	d’Integració	familiar.	A	Catalunya	hi	ha	reconegudes	13.	Són	entitats	sense	ànim	

de	lucre,	constituïdes	legalment,	que	tenen	com	a	finalitat	la	protecció	de	menors;	reuneixen	els	requisits	previstos	i	

estan	acreditades	d'acord	amb	el	Decret	337/1995,	de	28	de	desembre,	per	desenvolupar	les	funcions	de	mediació	

que	els	atribueix	la	llei	per	integrar	els	infants	en	una	família.	[Consultat	el	15	d’octubre	de	2017]	

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/acolliments_i_adopcions/acolliments/icif/	
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tasca	 i	 les	 maneres	 de	 millorar	 i	 ser	 crítics	 per	 construir	 noves	 vies	 i	 mirades	 que	

permetin	una	 intervenció	més	efectiva	 i	 inclusiva	d’aquesta	 figura	al	 llarg	del	procés.	

Tot	seguit,	es	presenten	els	objectius	a	desenvolupar:	

Objectiu	general 

Analitzar	 l’acció	 professional	 dels	 Educadors	 Socials	 en	 els	 processos	

d’acompanyament	de	les	acolliments	temporals	en	família	aliena	a	Catalunya.		

	

Objectius	específics	

1.-	Mostrar	 els	 processos	d’acompanyament	professionalitzats	 a	 famílies	 i	 infants	 en	

les	acolliments	temporals	en	família	aliena	a	Catalunya.	

	

2.-	Mostrar	 el	 punt	 de	 vista	 dels	 professionals	 i	 les	 famílies	 acollidores	 en	 relació	 al	

procés	d’acompanyament	professional	en	les	diferents	fases	de	l’acolliment.		

	

3.-	 Analitzar	 els	 punts	 dèbils	 del	 procés	 d’acompanyament	 professional	 i	 proposar	

indicadors	de	millora	en	els	serveis	amb	l’anàlisi	de	les	dades	extretes.	

	

2.	Metodologia	

	 2.1	Perspectiva	metodològica	

La	metodologia	d’aquest	treball	és	una	recerca	descriptiva	 i	de	caire	qualitatiu	donat	

que	 se	 centra,	 per	 una	 banda,	 en	 l’anàlisi	 teòric	 per	 entendre	 i	 contextualitzar	 els	

aspectes	 relacionats	 amb	 l’acolliment	 infantil	 en	 família	 aliena	 i	 centrat	 en	

l’experiència	i	l’acompanyament	dels	educadors	socials	durant	les	visites	i	les	diferents	

tasques	que	porten	a	terme	en	les	seves	funcions	com	a	tècnics	d’acollides	infantils.	Se	



Els	Educadors	Socials	en	els	processos	d’acompanyament	de	les	acollides	en	famílies	alienes	a	Catalunya	–	Anna	Sánchez	Narbón	

	

	

	

	

	

11	

situa	 en	 la	 recerca	 d’informació	 teòrica,	 legal	 i	 descriptiva	 dels	 principals	 agents	

implicats	en	el	procés.		

	

D’altra	banda,	també	es	basa	en	una	metodologia	qualitativa	experimental,	donat	que	

s’analitza	 la	 seva	 pràctica	 professional	 amb	 l’acompanyament	 dels	 professionals,	 la	

realització	d’entrevistes	als	educadors	socials	i	a	les	famílies	acollidores	amb	la	finalitat	

de	valorar	diferents	mirades	d’un	mateix	procés.		

	

Pel	que	fa	la	profunditat	de	la	recerca	és,	descriptiva,	documental	i	experimental	d’una	

banda	descriptiva	i	explicativa,	ja	que	segons	esmenta	l’autor	Wesley	(1982)	és	la	que	

“refiere	 minuciosamente	 e	 interesa	 lo	 que	 es.	 Está	 relacionada	 a	 condiciones	 o	

conexiones	existentes;	prácticas	que	prevalecen,	opiniones,	puntos	de	vista	o	actitudes	

que	 se	mantienen;	procesos	en	marcha;	 efectos	que	 se	 sienten	o	 tendencias	que	 se	

desarrollan”.	Pel	que	fa	a	la	recerca	en	el	marc	del	treball	de	camp,	s’ha	dut	a	terme	en	

diferents	espais	de	la	província	de	Barcelona;	seu	de	la	ICIF	Cel	Obert,	espai	EVIA,	EAIA	

Mataró,	domicili	d’una	acollidora	i	cafeteries	de	la	ciutat	de	Barcelona.	

	

Les	tècniques	emprades	han	estat;	la	segmentació	d’informació	d’anàlisi	teòric	per	tal	

de	 contextualitzar	 i	 organitzar	 els	 elements	 més	 rellevants	 del	 procés	 per	 mitjà	 de	

bibliografia	 específica	 i	 així	 contextualitzar	 el	 procés,	 les	 dades	 extretes	 durant	 el	

seguiment	de	la	recerca	per	mitjà	de	l’observació	i	l’acompanyament	a	professionals	i	

famílies	 acollidores	 i	 les	 seves	 opinions	 personals	 per	 mitjà	 d’entrevistes	

semiestructurades	per	aproximar	la	cerca	a	les	subjectivitats	de	cada	cas	i	experiència	

personal.	Per	aquest	motiu,	el	mostratge	és	de	caire	 intencional	 i	 les	fonts	emprades	

han	estat	mixtes,	primàries	i	secundàries.		

	

La	 recerca	és	 social	 i	busca	valorar	posicions	 i	 rols	diversos	dels	professionals	 socials	

per	 fomentar,	 des	 d’una	 critica	 constructiva,	 noves	 opcions	 i	 maneres	 de	 portar	 a	

terme	 els	 acompanyaments	 professionalitzats	 a	 les	 acollides	 infantils	 en	 famílies	
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alienes	i	poder	generar	nous	camins	i	trobades	que	siguin	més	eficients	i	eficaces.	Fent	

part	als	diferents	agents	interrelacionats	del	problema	i	de	la	solució.		

	

L’anàlisi	 de	 les	 dades	 i	 el	 contingut	 extret	 han	 permès	 aprofundir	 sobre	 la	 temàtica	

amb	 coherència,	 bases	 teòriques	 i	 opinions,	 amb	 aspectes	 formals	 i	 informals.	 Es	

presenta	una	mirada	holística	sobre	els	processos	d’acolliment	infantil	en	família	aliena	

i	sobre	les	funcions	i	capacitats	dels	educadors	socials	per	tal	de	vincular	les	necessitats	

i	 demandes	 i	 poder	 concloure	 quins	 són	 els	 processos	 seguits	 i	 quins	 canvis	 es	

considera	que	podrien	propiciar	un	millor	acompanyament.	

	

L’Ètica	de	la	recerca	del	treball	se	centra	en	el	seguiment	i	les	funcions	que	realitzen	els	

educadors	socials	en	els	casos	d’acollides	infantils	en	família	aliena.	L’acompanyament	

que	 duen	 a	 terme	 els	 professionals,	 s’entén	 des	 d’una	 doble	 vessant	 que	 està	

relacionada;	 la	 d’assegurar	 el	 benestar	 de	 l’infant	 i	 dotar	 d’eines	 i	 recursos	 a	 les	

famílies	per	poder	fer	front	a	l’acolliment	de	manera	curosa	i	capacitada.	

	

La	 finalitat	 del	 treball	 no	 és	 formular	 afirmacions	 taxatives	 o	 crear	 lleis	 de	

funcionament	 sinó	 com	 diu	 Arnal	 (2010:32)	 “[...]	 pretén	 descobrir	 regularitat	 que	

permetin	 comprendre	 el	 sentit,	 el	 significat	 i	 la	 construcció	 personal	 i	 social	 que	 els	

subjectes	mantenen	en	els	contextos	[...]	socials	en	els	que	funcionen”.		

	 2.1.1	Assistència	a	formacions	i	acompanyaments	(observacions)	

Al	llarg	de	6	mesos	he	estat	acompanyant	a	una	educadora	social	i	tècnica	en	acollides	

infantils	 en	 família	 aliena	 de	 la	 ICIF	 Cel	 Obert	 de	 Barcelona	 en	 les	 seves	 reunions,	

tasques	diàries,	formacions,	visites	i	domicilis	dos	cops	per	setmana	per	poder	veure	la	

realitat	 de	 les	 funcions	 que	 porten	 a	 terme	 els	 educadors	 socials	 en	 l’àmbit	 dels	

acolliments	 i	 valorar	 la	 implicació	que	hi	 tenen	al	 llarg	del	procés,	 les	dificultats	 i	 les	

solucions	que	implementen.	S’ha	tractat	d’una	observació	participant	i	panoràmica	ja	

que	 s’ha	 fet	 inicialment	 com	una	 aproximació	 contextual	 i	 després	més	 concreta	 als	

aspectes	rellevants	a	la	recerca.	
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El	passat	mes	de	juliol	de	2017	vaig	assistir,	acompanyant	a	la	Psicòloga	i	Coordinadora	

del	 centre	Cel	Obert,	 a	 una	primera	entrevista	 informativa	d’una	parella	 interessada	

per	fer	una	introducció	al	món	de	l’acompanyament	infantil.	La	finalitat	de	la	mateixa	

era;	assabentar-se	de	què	és	l’acolliment,	en	què	es	diferència	de	la	resta	de	processos	

de	guarda	d’un	infant,	què	implica,	entre	d’altres.	 I	per	altra	banda,	que	la	parella	es	

presentés,	expliqués	quines	eren	les	motivacions	per	voler	acollir	i	com	havien	arribat	

fins	a	Cel	Obert.	Va	ser	 interessant	 fer	una	primera	valoració	de	 les	motivacions	 i	de	

com	es	veia	la	parella	des	de	fora.	Van	aportar	la	documentació	necessària	per	iniciar	

la	sol·licitud.		

	

El	mes	d’octubre	vaig	acompanyar	a	la	tècnica	d’acolliments	a	una	reunió	amb	l’EAIA7	

de	Mataró	i	el	Director	d’un	CRAE8	de	la	mateixa	població.	Treballen	plegats	perquè	els	

tres	agents	tenen	vinculació	amb	una	mateixa	família.	La	trobada	va	servir	per	posar	en	

comú	els	canvis	que	havien	sorgit	amb	la	família	d’origen,	un	fill	que	resideix	a	un	CRAE	

i	els	dos	fills	acollits.	Es	va	arribar	a	consensos	que	afavorien	a	totes	les	parts	i	es	van	

establir	uns	objectius	a	treballar	amb	la	família	en	els	propers	mesos.	

	

																																																								

	
7EAIA;	Equip	d’Atenció	a	la	Infància	i	l’Adolescència.	Actualment	existeixen	53	a	tota	Catalunya.	Reben	els	casos	en	

situació	 de	 desemparament	 o	 en	 risc	 d'estar-hi	 que	 detecten	 els	 serveis	 socials	 bàsics,	 les	 instàncies	 judicials	 o	

policials	 o	 la	Direcció	General	 d'Atenció	 a	 la	 Infància	 i	 l'Adolescència	 (DGAIA).	 Fan	el	 diagnòstic,	 la	 valoració	dels	

infants	i	del	seu	entorn	sociofamiliar,	i	proposen	les	mesures	més	adequades	per	a	cada	cas.	

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_i_ladole

scencia/el_sistema_catala_de_proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/equips_datencio_a_la_infancia_i_ladolesce

ncia_eaia/	
8CRAE:	Centres	Residencials	d’Acció	Educativa.	Actualment	existeixen	101	a	Catalunya	amb	un	total	de	1.878	places.	

Són	centres	d'atenció	immediata	i	transitòria	de	l'infant	i	adolescent	de	zero	a	divuit	anys	que	ha	de	ser	separat	del	

seu	nucli	familiar	mentre	es	realitza	el	diagnòstic	de	la	situació	i	es	determina	la	mesura	que	cal	aplicar.	

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_i_ladole

scencia/menors_desemparats/centres_de_proteccio/	
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Al	 mes	 de	 novembre	 vaig	 assistir	 a	 una	 formació	 de	 6	 hores	 realitzada	 per	 dos	

educadors	 socials	 de	 la	 ICIF	 Cel	Obert	 dirigit	 a	 famílies	 acollidores	 que	 es	 troben	 en	

diferents	 punts	 del	 procés	 d’acolliment	 per	 parlar	 de	 “L’Acompanyament	 en	 la	

finalització	 de	 l’acolliment	 familiar”.	 Van	 participar	 famílies	 en	 diferents	 tipus	

d’acolliment	 i	 va	 ser	 molt	 profitosa	 pel	 treball,	 donat	 que	 van	 reconèixer	 moltes	

emocions,	 sensacions,	 sentiments	 i	 pors	 i	 es	 va	 treballar,	 per	 mitjà	 de	 dinàmiques,	

l’empatia	en	tot	el	procés,	cap	a	l’infant,	cap	a	la	família	biològica,	cap	als	agents	que	

els	 acompanyen,	 cap	 a	 les	 pròpies	 famílies.	 Moltes	 de	 les	 persones	 que	 hi	 van	

participar	 van	 coincidir	 en	 la	 importància	 de	 la	 tasca	 dels	 educadors	 socials,	 les	

mancances	del	sistema	i	el	desconeixement	social	que	dificulta	la	seva	comesa.	

	

A	 principis	 de	 desembre	 vaig	 assistir	 a	 la	 formació	 obligatòria	 que	 totes	 les	 ICIF	

realitzen	a	 les	famílies	que	estan	en	el	procés	de	validació	per	acollir	a	un	 infant	a	 la	

seu	de	l’entitat	Cel	Obert.	Hi	van	participar	5	famílies.	La	duració	de	la	mateixa	va	ser	

de	10	hores	(repartides	en	2	dies).	En	aquesta	formació	les	psicòlogues	i	la	treballadora	

social	van	explicar	i	situar	els	conceptes	bàsics	de	l’acolliment	infantil	per	mitjà	d’una	

explicació	dels	recursos	que	intervenen,	les	emocions,	els	perfils	dels	nens	acollits,	els	

motius	que	els	porten	al	desemparament,	entre	d’altres.	També	es	va	analitzar	de	 la	

pel·lícula	 “El	niño	de	 la	bicicleta”9	i	 analitzar	 frases	 reals	de	nens	acollits.	 Situar	a	 les	

famílies	i	contextualitzar-les	era	la	finalitat	de	la	formació.	Va	ser	curiós	valorar	en	quin	

punt	estaven	les	famílies	pendents	de	validació,	les	seves	pors	i	dubtes	en	comparació	

amb	les	famílies	que	havien	fet	la	formació	de	la	setmana	anterior.		

	

Durant	 aquest	 temps	 també	 he	 realitzat	 acompanyaments	 a	 les	 visites	 biològiques	

d’infants	 acollits	 amb	 les	 seves	 famílies	 a	 l’espai	 EVIA10,	 he	 rebut	 formacions	 sobre	

																																																								

	
9 	Film	 “El	 niño	 de	 la	 bicicleta”	 (2011,	 Bèlgica)	 Direcció;	 Jean-Pierre	 Dardenne,	 Luc	 Dardenne.	 87	 minuts.	

[https://www.filmaffinity.com/es/film294261.html,	consultat	el	26/10/2017]	
10EVIA:	Espai	de	Visites	per	Infants	i	Adolescents	de	Barcelona	sota	mesura	de	tutela.	És	un	espai	de	trobada	neutral	

i	segur	per	afavorir	la	millora	de	les	relacions	parentals	o	familiars	
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informes	 tècnics	 i	 tasques	 de	 seguiment,	 he	 participat	 en	 reunions	 d’equip	 i	

seguiments	 mensuals	 de	 casos	 concrets,	 he	 pogut	 anar	 a	 un	 domicili	 a	 fer	 un	

seguiment	semestral	d’un	dels	casos	i	entrevistar	a	educadors	socials	professionals	de	

l’acolliment	 infantil,	 i	 a	 famílies	 acollidores.	Aquesta	experiència	m’ha	permès	poder	

valorar	de	manera	objectiva	la	mirada	que	s’estableixen,	les	deduccions,	necessitats,	la	

importància	de	la	seva	tasca	i	les	problemàtiques	que	poden	sorgir	dels	casos.	

	 	 2.1.2.	Entrevistes:	

L’anàlisi	 del	 seguiment	 que	 s’ofereix	 a	 les	 famílies	 acollidores	 per	 part	 de	

l’Administració	 i	 els	 equips	 que	 hi	 prenen	 part,	 es	 porta	 a	 terme	 des	 d’una	 doble	

perspectiva.	 S’empra	 l’entrevista	 semiestructurada	 presencial,	 com	 a	 eina	 per	 a	

apropar-nos	 a	 les	 experiències	 i	 opinions	 de	 testimonis	 diferents,	 relacionats	 amb	

l’acolliment	 familiar.	 Aquest	 tipus	 d’estructura	 ha	 permès	 adaptar	 la	 formulació	 de	

preguntes	 i	 alterar	 la	 seqüència	 segons	 ha	 evolucionat	 la	 dinàmica	 d’interacció.	

D’aquesta	 manera	 s’ha	 profunditzat	 més	 en	 les	 característiques	 específiques	 dels	

entrevistats.	

	

Es	considera	 important	poder	comptar	amb	les	dues	subjectivitats	 i	 rols	principals,	 la	

d’acollidors	 i	 professionals	 de	 l’àmbit,	 concretament	 els	 educadors	 socials.	 En	 el	 cas	

dels	 infants,	donada	 la	seva	protecció	 i	 la	seva	curta	edat	en	 la	majoria	dels	casos	es	

decideix	descartar	una	entrevista	directa.	

	

Guió	entrevista	a	famílies	acollidores:	

-	Quan	vas	iniciar	l’acolliment?	

-	Què	et	va	motivar	a	fer-ho?	

-	 Vas	 rebre	 formació	 prèvia?	 Era	 com	 t’esperaves	 al	 principi?	 Et	 va	 donar	
una	visió	general	de	l’acolliment?		
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-	 Quins	 dubtes	 durant	 el	 procés?	 Has	 pogut	 comptar	 amb	 el	 recolzament	
professional?	

-	Quin	creus	que	es	el	paper	de	l’educador	social?	

-	Quines	funcions	creus	que	tenen?	Creus	que	es	tracta	d’un	agent	rellevant	
en	el	procés?	

-	Quins	aspectes	voldries	reclamar	de	cara	al	centre	i	els	seus	professionals?	
Quins	voldries	reduir?		

-	Què	creus	que	es	pot	millorar	en	el	procés	d’acollida?	 	

	

Guió	entrevista	a	educadors	Socials	de	l’àmbit	de	l’acolliment:		

-	Quin	ha	estat	el	teu	recorregut	professional	fins	al	moment?	

-	Com	vas	arribar	a	la	ICIF?	Coneixies	el	servei	prèviament?	

-	 Quines	 són	 les	 tasques	 que	 portes	 a	 terme	 en	 un	 cas	 d’acolliment?	 Són	
sempre	 les	mateixes?	 Quines	 valores	 com	 a	més	 rellevants	 per	 conèixer	 i	
aproximar-te	al	cas?	

-	Quins	són	els	aspectes	més	difícils	als	que	fas	front	en	l’exercici	de	la	teva	
tasca?	I	els	més	amables?	

-	Quins	són	els	recursos	que	podeu	usar	com	a	professionals?	

-	Què	aporta	l’educador	social	en	el	procés?	Quina	creus	que	és	la	visió	per	
part	de	les	famílies	acollidores?	

-	Quines	situacions	creus	que	es	podrien	canviar	en	el	procés	d’acollida	i	en	
la	teva	feina?	En	què	creus	que	es	pot	millorar	aquest	procés?	

[Veure	entrevistes	transcrites	als	Annexos]	
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3.	Marc	Jurídic:	Protecció	a	la	infància	

"No	hi	ha	causa	que	mereixi	més	alta	prioritat	que	la	protecció	i	el	desenvolupament	

del	nen,	de	qui	depenen	la	supervivència,	l'estabilitat	i	el	progrés	de	totes	les	nacions	i,	

de	fet,	de	la	civilització	humana".	

Cimera	Mundial	a	favor	de	la	Infància	30	de	setembre	de	1990	

	

Els	 aspectes	 jurídics	 de	 l’acolliment	 infantil	 són	 fonamentals	 i	 molt	 rellevants	 per	

protegir	 als	 infants.	 Conèixer	 els	 seus	 drets	 és	 obligació	 de	 tots,	 	 hem	 de	 tenir	 en	

compte	que	la	protecció	infantil	no	és	només	competència	de	les	administracions	i	els	

governs.	Segons	Moyano,	per	 la	commemoració	dels	vint-i-cinc	anys	de	 la	Convenció	

dels	Drets	de	l'Infant(2014)	“la	mobilització	a	favor	de	benestar	i	els	drets	de	la	infància	

més	desprotegida	s'ha	de	reforçar	i	les	polítiques	públiques	han	de	concedir	a	aquest	

objectiu	la	màxima	urgència	i	importància.	No	és	qüestió	de	recursos	i	possibilitats	sinó	

de	prioritats.	La	postergació	de	solucions	per	als	nens	i	nenes	més	desfavorits	condueix	

a	situacions	irremeiables	en	la	seva	precària	vida	d'adults	i	a	la	pèrdua	de	generacions	

senceres”.	

	

L’Acolliment	 familiar	 és	 una	 mesura	 de	 protecció	 al	 desemparament	 infantil.	

Constitueix	una	mesura	legal	que	situa	a	l’infant	al	si	d’una	nova	família	que	assumeix	

la	 responsabilitat	 de	 la	 seva	 guarda,	 criança	 i	 educació	 de	 manera	 temporal.	 Les	

circumstàncies	 que	 han	 fomentat	 una	 situació	 de	 risc	 i	 desemparament	 previs	 a	 la	

trobada	i	 la	convivència	amb	la	nova	família	acollidora	han	de	ser	acceptats	i	tractats	

amb	competències	parentals	específiques	que	suposen	un	repte	en	 la	funció	paterna	

que	ha	d’exercir	el	nou	nucli	familiar	(Boades	i	Navarro,	2011:92).	

	

D’altra	 banda,	 vivim	en	una	 societat	 en	 constant	 canvi	 que	 fa	 necessària	 l’adaptació	

dels	marcs	legals	i	les	polítiques	socials	a	les	noves	circumstàncies	i	necessitats	que	es	

donen	en	el	nostre	entorn	sociocultural.	Els	Drets	dels	menors	estan	legislats	segons	el	

Codi	Civil	estatal	 i	especificat	segons	 la	comunitat	autònoma	però	es	 fonamenten	en	
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un	 seguit	 de	 decrets	 i	 lleis	 estipulats	 de	 manera	 internacional	 i	 que	 jurídicament	

vinculen	a	la	seva	protecció	com	agents	de	drets:	

	

§ Convenció	 sobre	 els	 drets	 dels	 infants,	 adoptada	 per	 Assemblea	

General	 de	 Nacions	 Unides,	 de	 20	 novembre	 de	 1989:	 Tractat	

internacional	 sobre	 els	 drets	 dels	 infants,	 jurídicament	 vinculant.	 Els	

seus	 articles	 recullen	 els	 drets	 de	 la	 infància	 des	 d’una	 concepció	

d’actors	 socials	 actius.	 Els	 articles:	 18,	 20	 i	 25,	 fan	 referència	 als	

acolliments	i	o	altres	mesures	de	protecció.	Assenyalant	l’article	18.2.,	

on	 consta	 que	 els	 Estats	 han	 de	 donar	 suport	 a	 la	 família	 per	 a	

promoure	 el	 desenvolupament	 dels	 infants	 i	 l’article	 25,	 en	 el	 qual	

figura	 el	 seguiment	 al	 que	 tenen	 dret	 els	 infants	 que	 ha	 estat	

emplaçats	en	una	institució	o	família.	

	

Comprenent	 l’evolució	del	 concepte	de	 família	al	 llarg	de	 la	història	 i	

les	diferents	realitats	 i	grups	que	poden	donar	forma	a	 la	paraula,	els	

Estats	han	de	vetllar	perquè	 la	unitat	aporti	protecció,	valors	morals,	

educatius,	 d’estima,	 d’emparament	 i	 capacitacions	 per	 la	 vida.	 La	

unitat	familiar	ja	no	és	entesa	només	com	una	unitat	natural	i	biològica	

sinó	que	es	tracta	d’una	constitució	social.	

§ Llei	 21/87,	 11	 de	 novembre,	 per	 la	 que	 es	 modifiquen	 determinats	

articles	 del	 Codi	 Civil	 i	 de	 la	 Llei	 d’Enjudiciament	 Civil	 en	 matèria	

d’adopció	 i	 on	 s’introdueix	 l’acolliment	 familiar	 com	 a	 mesura	 de	

protecció	per	a	infància	desemparada.	

	

On	es	recull	el	concepte	de	desemparament	infantil	com	una	situació	

que	es	produeix	de	fet,	a	causa	de	l’incompliment	o	de	l’impossible	o	

l’inadequat	exercici	dels	deures	de	protecció	establerts	per	la	llei	per	a	

la	 guarda	 dels	menors,	 quan	 aquests	 quedin	 privats	 de	 la	 necessària	

assistència	moral	o	material.		
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§ Llei	 orgànica	 1/96,	 15	 de	 gener,	 de	 protecció	 jurídica	 del	menor,	 de	

modificació	 del	 Codi	 Civil	 i	 de	 la	 Llei	 d’Enjudiciament	 Civil,	

complementa	 l’anterior	 tot	oferint	diferents	alternatives	d’acolliment	

en	funció	de	les	necessitats	dels	infants.	

L’Article	 172	 estipula	 que:	 “Tots	 els	 menors	 haurien	 de	 viure	 una	

infància	 i	 adolescència	 feliç,	 gaudint	en	 tot	moment	dels	 seus	drets	 i	

del	bon	exercici	dels	deures	de	protecció”.	

Posteriorment,	es	du	a	terme	una	reforma	de	la	Llei	26/2015,	de	28	de	

juliol,	 de	 modificació	 del	 sistema	 de	 protecció	 a	 la	 infància	 i	 a	

l’adolescència,	 onl’acolliment	 familiar,	 es	 simplifica	 la	 constitució,	

referint-se	a	 l'acolliment	en	 la	pròpia	 família	extensa	del	menor	o	en	

família	aliena;	es	regula	 l'estatut	de	 l'acollidor	 familiar	com	a	conjunt	

de	drets	i	deures	i	els	drets	dels	menors	acollits	on	estableix	a	l’article	

21.3:	 “per	 tal	 d'afavorir	 que	 la	 vida	 del	menor	 es	 desenvolupi	 en	 un	

entorn	 familiar,	 prevaldrà	 la	 mesura	 d'acolliment	 familiar	 sobre	 la	

d'acolliment	 residencial	 per	 a	 qualsevol	 menor,	 especialment	 per	 a	

menors	 de	 sis	 anys.	 No	 s'ha	 d'acordar	 l'acolliment	 residencial	 per	 a	

menors	de	tres	anys	excepte	en	supòsits	d'impossibilitat,	degudament	

acreditada,	 d'adoptar	 en	 aquest	 moment	 la	 mesura	 d'acolliment	

familiar	 o	 quan	 aquesta	mesura	 no	 convingui	 a	 l'interès	 superior	 del	

menor.	Aquesta	limitació	per	acordar	l'acolliment	residencial	s'aplicarà	

també	 als	 menors	 de	 sis	 anys	 en	 el	 termini	 més	 breu	 possible".	

Aquesta	última	modificació	 recull	 també	una	nova	classificació	de	 les	

modalitats	d'acolliment	que	es	redueixen	a	tres:	permanent,	temporal	

i	d'urgència.	

§ Llei	26/2015,	de	28	de	juliol,	de	modificació	del	sistema	de	protecció	a	

la	 infància	 i	 l’adolescència.	 Té	 per	 objecte	 introduir	 els	 canvis	

necessaris	 en	 la	 legislació	 espanyola	 de	 protecció	 a	 la	 infància	 i	 a	
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l’adolescència	 que	 permetin	 continuar	 garantint	 als	 menors	 una	

protecció	uniforme	en	 tot	el	 territori	de	 l’Estat	 i	que	constitueixi	una	

referència	per	a	 les	comunitats	autònomes	en	el	desplegament	de	 la	

seva	legislació	respectiva	en	la	matèria.	A	més,	i	de	manera	recíproca,	

aquesta	 Llei	 incorpora	 algunes	 novetats	 que	 ja	 han	 estat	 introduïdes	

per	algunes	normes	autonòmiques	aquests	darrers	anys.	A	l’article	10	

es	reforcen	les	mesures	per	facilitar	l’exercici	dels	drets	dels	menors.	

El	marc	legislatiu	i	les	institucions	en	l’àmbit	català	són:	

§ Reial	 Decret	 1292/1981,	 5	 de	 juny,	 on	 es	 realitza	 el	 traspàs	 de	

competències	 de	 l’Estat	 a	 la	 Generalitat	 en	matèria	 de	 protecció	 de	

menors.	Aquesta	 situació	 es	 dóna	 a	 diferents	 comunitats	 autònomes	

alhora	 i	 a	 partir	 d’aquesta	 nova	 normativa	 són	 elles	 les	 que	

estructuren	 el	 funcionament	 i	 el	 sistema	 de	 protecció	 basant-se	 en	

marcs	lleis	estatals.		

§ Llei	11/1985,	13	de	juny,	de	protecció	de	menors	del	Departament	de	

Justícia	on	s’assenten	les	bases	per	a	canviar	els	criteris	del	paradigma	

de	 la	 beneficència	 al	 paradigma	 de	 l’Estat	 del	 Benestar.	 S’estipulen	

noves	 fórmules	 per	 a	 la	 protecció	 	 d’infants	 i	 adolescents	 que	 es	

regeixen	per	circuits	professionalitzats	i	es	va	abandonant	el	concepte	

de	caritat	per	protecció.	S’entén	que	és	l’administració	qui	ha	de	fer-se	

càrrec	de	la	seva	l’atenció	i	cura	dels	menors	desemparats,	oferint-los,	

sempre	 que	 sigui	 possible,	 una	mesura	 de	 protecció	 alternativa	 que	

permeti	el	seu	creixement	dins	d’un	entorn	familiar	substitutiu.		

§ Decret	 338/1986,	 18	 de	 novembre,	 d’atenció	 a	 la	 infància	 i	

l’adolescència	enalt	risc	social.	El	27	d’octubre	de	1987	s’articulen	els	

Equips	 d’atenció	 a	 la	 Infància	 i	 l’Adolescència	 (EAIA),	 previstos	 en	 el	

decret	anterior,	en	base	a	un	ordenament	del	Departament	de	Sanitat	

i	 Seguretat	 Social.	 Els	 EAIA	 s’estipulen	 com	 els	 encarregats	 de	 dur	 a	

terme	 els	 acompanyaments	 i	 seguiments	 de	 les	 famílies	 d’infants	 i	
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adolescents	 en	 risc	 social	 o	 en	 situació	 de	 desemparament,	 i	 són	 els	

que	 gestionen	 els	 acompanyaments	 en	 els	 casos	 d’acolliment	 en	

família	extensa.	

§ Decret	 380/1988,	 d’1	 de	 desembre,	 s’estructura	 la	 Direcció	 General	

d’Atenció	 a	 la	 Infància	 (DGAIA)	 regulant	 i	 tipificant	 les	 seves	

competències	 i	 passant	 a	 formar	 part	 del	 Departament	 de	 Benestar	

Social.	 És	 qui	 tutela	 als	 menors	 de	 0	 a	 18	 anys	 que	 es	 troben	 en	

situacions	 de	 desemparament	 fins	 que	 es	 dictamini	 que	 la	 família	

biològica,	 extensa	 o	 bé	 un	 tercer	 agent	 se’n	 pot	 fer	 càrrec	 per	

dictamen	judicial	o	bé,	perquè	compleixin	la	majoria	d’edat.	

§ Llei	 37/1991,	 de	 30	 de	 desembre,	 sobre	 “Mesures	 de	 Protecció	 dels	

Menors	 Desemparats	 i	 d’Adopció”,	 centrada	 en	 el	 sistema	 de	

protecció.	 La	 llei	 recull	 el	 circuit	 i	 el	 sistema	 adaptat	 als	 principis	 de	

protecció	del	menor	centrats	en	que	el	menor	ha	de	gaudir	de	drets	

individuals	 i	 col·lectius	 reconeguts	 per	 les	 diferents	 legislacions	

mencionades	anteriorment	i	té	dret	a	créixer	en	el	si	d’una	família	que	

cobreixi	 les	 seves	 necessitats	 materials,	 el	 protegeixi	 i	 se’n	 faci	

responsable,	 en	 un	 ambient	 afectiu	 que	 li	 permeti	 i	 li	 potenciï	 el	

desenvolupament	 integral	 de	 la	 personalitat.	 L’interès	 del	 menor	 és	

prioritari	quan	es	tracti	d’aplicar	mesures	que	l’afecten.		

§ Decret	337/1995,	de	28	de	desembre,	on	es	regula	la	constitució	de	les		

Institució	 Col·laboradora	 Integració	 Familiar	 (ICIF).	 Aquestes	

institucions	 assumeixen	 funcions	 de	 guarda	 i	 mediació	 en	 matèria	

acolliment	 familiar	 amb	 família	 aliena.	 S’estableix	 que	 siguin	 les	

encarregades	 de	 generar	 els	 estudis	 de	 les	 famílies	 alienes,	 les	

valoracions	i	preparacions	d’aquestes	així	com	el	seguiment	dels	casos.	

També	s’estipula	que	han	de	realitzar	promoció	de	l’acolliment.	

§ Llei	13/1997,	de	19	de	novembre,	creació	de	l’Institut	Català	Adopció	i	

Acolliment	 (ICAA),	 que	 s’adscriu	 a	 la	 Direcció	 General	 d’Atenció	 a	 la	

Infància	i	Adolescència	(DGAIA).	L’ICAA	actua	com	a	persona	jurídica	i	
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té	autonomia	administrativa.En	 la	mateixa	 resolució	es	valora	que	es	

podrà	constituir	l’acolliment	simple	en	interès	de	l’infant	o	adolescent	

si	 ja	es	compta	amb	una	persona	o	família	proposada	per	a	aquest	fi.	

La	 	 disposició	 	 addicional	 	 tercera	 	 preveu	 	 la	 creació	 d'un	 Comitè	

d'atenció	als	acolliments	familiars	 i	a	 les	adopcions	que		tindrà	com	a	

finalitat	coordinar,	vetllar,	assessorar	 i	potenciar	 	una		política	 	global	

d'adopcions	i	d'acolliments	familiars.	

§ Decret	123/2007,	de	29	de	maig,	on	es	determina	el	règim	aplicable	a	

la	sol·licitud	i	concessió	de	les	prestacions	socials	de	caràcter	econòmic	

de	 dret	 subjectiu,	 així	 com	 el	 dret	 de	 concurrència	 i	 les	 prestacions	

d’urgència	 social.	 Es	 concreten	els	 requisits	per	al	 reconeixement	del	

dret	a	les	prestacions	creades.	

§ LDOIA	14/2010,	de	27	de	maig,	és	la	Llei	d’Oportunitats	de	la	Infància	i	

l’Adolescència.	 En	 els	 articles	 105	 i	 següents,	 es	 contemplen	 les	

diferents	mesures	de	protecció	a	la	infància	i	adolescència,	matisant	i	

descrivint	 les	modalitats	 d’acolliment	 familiar	 en	modalitat	 extensa	 i	

aliena.	“La	mesura	de	protecció	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	un	família	aliena	o	extensa	

que	 faci	 possible	 el	 seu	 desenvolupament	 integral	 com	 a	 persona”	

(Casellas	i	Majoral,	2010:15).		

§ Llei	 25/2010,	 del	29	 de	 juliol,	 del	llibre	 segon	 del	 Codi	 Civil	 de	

Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família.		On	es	recull	en	l’article	3	el	

protagonisme	que	han	de	tenir	les	institucions	tutelars,	donant-los	un	

tractament	 autònom	 i	 independent	 així	 com,	 en	 el	 capítol	 V,	 es	

dictamina	que	quan	s'exerceix	la	guarda	de	fet	d'una	persona	que	està	

en	potestat	parental	o	en	tutela,	també	s'ha	considerat	pertinent	que	

l'autoritat	judicial	pugui	conferir	funcions	tutelars	al	guardador,	si	hi	ha	

circumstàncies,	 com	 ara	 la	 durada	 previsible	 de	 la	 guarda	 o	 les	

necessitats	de	la	persona	guardada,	que	ho	facin	aconsellable.	
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§ Llei	10/2011,	del	29	de	desembre,	de	simplificació	i	millorament	de	la	

regulació	 normativa	i	 de	 reestructuració	 del	 sector	 públic	 per	 a	

agilitzar	 l'activitat	 administrativa.	 Per	 tal	 de	 reduir	 i	 clarificar	 la	

legislació	amb	l'objectiu	que	sigui	més	accessible	i	entenedora	per	als	

ciutadans,	 que	 són	 els	 destinataris	 últims	 de	 la	 norma,	 aquesta	 llei	

pretén	avançar	en	el	procés	de	simplificació	administrativa.	

	

	

	

Tot	 aquest	 complex	 marc	 legal	 ha	 anat	 evolucionant	 i	 adaptant-se	 a	 les	 realitats	

sorgides	i	als	reclams	encontrats	per	part	de	les	Institucions	Públiques	i	de	les	famílies	i	

professionals	que	treballen	en	el	marc	de	la	protecció	a	la	infància	i	l’adolescència	que	

es	troben	en	situació	de	desemparament.	Segons	recullen	els	“Quaderns	de	Legislació	

90”	de	 la	Generalitat	de	Catalunya	 (2010)	ha	estat	 “[...]	 la	 voluntat	de	 comptar	amb	

una	norma	que	abracés	 tota	 la	 legislació	 catalana	 sobre	 infància	 i	 adolescència,	 és	a	

dir,	que	inclogués	tant	els	menors	desprotegits	o	en	risc	com	la	resta	i	que	visualitzés	

l’infant	 i	 l’adolescent	 com	a	 subjecte	de	drets	 i	oportunitats	 va	ésser	un	dels	motius	

que	 van	 portar	 al	 Departament	 de	 Benestar	 i	 Família	 a	 impulsar	 la	 redacció	 del	

Projecte	de	llei	d’infància	de	Catalunya”.		

	

Un	 cop	 establert	 el	 marc	 jurídic	 que	 protegeix	 als	 menors	 en	 situacions	 de	

desemparament,	 considero	 que	 és	 important	 discernir	 conceptes	 jurídics	 que	 tenen	

una	 implicació	directa	 amb	 la	 funció	de	 les	 famílies	 acollidores	 i	 la	DGAIA	un	 cop	es	

dóna	el	procés	d’acollida:	En	què	es	diferència	la	guarda	i	custòdia	i	la	pàtria	potestat?	

És	la	Institució	la	que	obté,	en	una	situació	de	retirada	de	la	tutela	a	la	família	d’origen	

i	 la	 impossibilitat	 d’assumpció	 d’aquesta	 per	 part	 de	 la	 família	 extensa,	 la	 pàtria	

potestat	dels	menors	com	a	representants	generals	d’aquests,	mentre	que	la	guarda	i	

custòdia	se	centra	en	la	convivència	habitual	o	diària	amb	ells	que	passen	a	assumir-la	

les	famílies	acollidores.		
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En	 relació	 als	 avenços	 i	 modificacions	 de	 llei,	 recentment	 el	 Síndic	 de	 Greuges11	ha	

demanat	 que	 es	 promogui	 “la	modificació	 de	 la	 Llei	 14/2010	 [...],	 per	 incorporar	 la	

prohibició	 d’ingrés	 en	 recursos	 residencials	 d’infants	 de	menys	 de	 sis	 anys,	 tal	 com	

preveu	la	Llei	estatal	26/2015,	de	10	de	juliol,	de	modificació	del	sistema	de	protecció	

de	la	infància,	i	també	desenvolupar	un	pla	de	xoc	que	permeti	el	desinternament	dels	

infants	de	menys	de	tres	anys	 i,	de	manera	progressiva,	també	dels	de	menys	de	sis,	

per	mitjà	d’una	aposta	decidida	per	 la	promoció	de	 la	mesura	d’acolliment	 familiar”	

(2017:95).		

	

	

	
	

	

Les	 dades	 disponibles	 posen	 de	 manifest	 que	 s’ha	 reduït	 molt	 lleument	 el	 nombre	

d’infants	 menors	 de	 6	 anys	 als	 CRAE.	 Existeix	 una	 tendència	 positiva	 pel	 que	 fa	 a	

l’acolliment	 familiar	 d’aquests	 infants,	 però	 les	 xifres	 encara	 estan	 allunyades	 de	

l’objectiu	de	no	permetre	l’ingrés	de	nadons	i	infants	de	menys	de	sis	anys	en	centres,	

que	seria	la	situació	desitjable	des	del	punt	de	vista	del	seu	interès	superior.	

	

	
																																																								

	
11Veure	“Informe	sobre	els	Drets	de	l’infant”	novembre	2017,	del	Síndic	de	Greuges,	Catalunya.	

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4893/Informe%20sobre%20els%20drets%20infant_2017.pdf	
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4.	Marc	teòric:	els	processos	d’acolliment	infantil	

La	 infància	 és	 la	 primera	 etapa	 de	 la	 vida	 i	 és	 també	 l’etapa	 que	 requereix	 de	més	

protecció	 i	cura.	“El	seu	grau	de	dependència	de	 les	atencions	adultes	és	absolut,	de	

manera	 que	 la	 seva	 supervivència	 i	 el	 seu	 normal	 creixement	 i	 desenvolupament	

dependran	 completament	 de	 l’assistència	 que	 se	 li	 dediqui	 de	 cara	 a	 satisfer	 les	

necessitats	d’alimentació,	higiene,	protecció	enfront	dels	rigors	del	clima,	prevenció	de	

situacions	de	risc	d’accidents,	etc.”	(Amorós	i	Palacios,	1999:17)	

	

Al	 llarg	 de	 la	 història	 ha	 anat	 variant	 aquest	 concepte,	 inicialment	 el	 concepte	

d’infància	no	tenia	importància	ni	reconeixement	sota	cap	protecció	jurídica	concreta,	

se	centrava	en	mesures	de	caire	caritatiu	o	de	beneficència.	És	més	endavant,	a	partir	

del	 segle	 XX,	 quan	 es	 normativitzen	 els	 drets	 dels	 infants	 i	 les	 responsabilitats	 dels	

Estats	i	Institucions	públiques	vers	a	ells.	Concretament,	als	anys	80	s’inicien	els	canvis	

en	 els	 marcs	 legislatius	 que	 reflecteixen	 una	 transició	 de	 paradigma.	 Es	 va	 iniciar	 a	

valorar	 la	 importància	 de	 l’especialització	 entorn	 a	 la	 cura	 dels	 infants,	 s’inicien	

programes	d’atenció	especialitzada	on,	segons	la	tipologia	de	mancança,	problemàtica	

o	dificultat,	s’assumeixen	encàrrecs	concrets	per	aquests	nens	i	nenes.		

	

Amb	aquest	canvi	de	mirada	cap	a	la	infància	s’inicien	també	canvis	legislatius	a	nivell	

internacional	 com	 la	 Convenció	 dels	 Drets	 dels	 Nens	 a	 l’Assemblea	 General	 de	 les	

Nacions	Unides	el	20	de	novembre	de	1989,	considerant	i	reconeixent	que	l’infant,	per	

a	 aconseguir	 un	 desenvolupament	 ple	 i	 harmoniós	 de	 la	 seva	 personalitat,	 ha	 de	

créixer	en	un	medi	familiar,	en	una	atmosfera	de	felicitat,	amor	 i	comprensió	 i	ha	de	

ser	preparat	per	viure	una	vida	individual	en	la	societat	i	educat	en	l’esperit	dels	ideals	

proclamats	 a	 la	 Carta	 de	 les	 Nacions	 Unides,	 i	 especialment	 en	 un	 esperit	 de	 pau,	

tolerància,	dignitat,	llibertat,	igualtat	i	solidaritat.	

	

Concretament,	 en	 l’article	 9.1	 de	 la	 declaració	 la	 Carta	 s’estipula	 que	 “Els	 Estats	

membres	vetllaran	perquè	l’infant	no	sigui	separat	dels	seus	pares	contra	llur	voluntat,	
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tret	 de	 quan	 les	 autoritats	 competents,	 d’acord	 amb	 la	 legislació	 i	 els	 procediments	

aplicables,	decideixin	que	aquesta	separació	és	necessària	per	a	l’interès	primordial	de	

l’infant.	 Aquesta	 decisió	 pot	 ser	 necessària	 en	 casos	 especials,	 com	 quan	 els	 pares	

maltracten	o	abandonen	l’infant	o	quan	els	pares	viuen	separats	i	s’ha	de	prendre	una	

decisió	 sobre	 el	 lloc	 de	 residència	 de	 l’infant”.	 Tal	 com	 va	 especificar	 Jiménez,	 a	 la	

trobada	a	2014	per	la	commemoració	dels	vint-i-cinc	anys	de	la	Convenció	dels	Drets	

de	l'Infant	“la	Convención	establece	que	el	niño,	como	persona	y	ciudadano,	tiene	no	

solamente	necesidades	materiales	básicas	para	satisfacer,	sino	también	derechos	que	

necesitan	condiciones	de	protección	para	ser	ejercidos	con	plenitud,	y	que	en	caso	de	

violación	 pueden	 ser	 reclamados	 con	 el	 objetivo	 de	 exigir	 el	 cumplimiento,	 ante	 los	

gobiernos	y	las	familias”.	

	 4.1	La	infància	desprotegida	 	

La	 desprotecció	 infantil	 es	 pot	 afrontar	 des	 de	 la	 percepció	 d’allò	 que	 hauria	 de	 ser	

garantit:	les	necessitats	bàsiques,	i	allò	que	no	hauria	de	passar	mai:	el	maltractament	

infantil.	 És	 a	 dir,	 des	 d’una	 perspectiva	 que	dóna	 garanties	 o	 des	 d’una	 perspectiva	

proteccionista.	 La	 primera	 posa	 l’accent	 en	 la	 promoció	 –	 prevenció,	mentre	 que	 la	

segona	ho	fa	sobre	la	protecció	–	protecció	administrativa.	En	l’actualitat	els	casos	de	

desprotecció	infantil	són	prioritaris	socialment	però	les	mesures	són	insuficients	i	cada	

cop	hi	ha	més	infants	en	llistes	d’espera	per	poder	accedir	a	un	CRAE	o	a	una	família	

d’acollida.		

	

Segons	Montserrat	(2007:16)12,	tot	i	la	presència	dels	nous	paradigmes	encara	s’ha	de	

realitzar	 una	 progressió	 cap	 al	 paradigma	 dels	 drets	 que	 està	 més	 centrat	 en	 la	

																																																								

	
12Montserrat	 (2007)	“Infants	 i	adolescents	acollits	pels	seus	 familiars:	què	sabem,	què	coneixem?”	Generalitat	de	

Catalunya,	Departament	d’acció	social	i	ciutadania.	Barcelona.		

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/ambits_tematics/acolliments_i

_adopcions/infants_acollits_amb_coberta.pdf	
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perspectiva	 dels	mateixos	 infants.	 Existeix	 una	millora	 en	 la	 coordinació	 de	 la	 xarxa	

d’atenció	 a	 la	 infància	 entre	 els	 serveis	 de	 protecció	 infantil.	 Cada	 cop	 el	 volum	 de	

casos	 creix	 més,	 donat	 que	 s’ha	 pres	 més	 consciència	 i	 sensibilització	 social	 que	

fomenta	 una	 major	 alerta	 i	 denuncia	 de	 casos	 de	 desemparament,	 desprotecció,	

negligència	 o	maltractament	 cap	 als	 infants.	 Aquest	 fet	 suposa	 també	una	 saturació	

dels	serveis	que	no	sempre	poden	realitzar	una	continuïtat	amb	tots	els	recursos	que	

envolten	el	cas.		

	

Cal	que	analitzem	 les	necessitats	bàsiques	que	presenten	aquests	 infants	en	 situació	

de	 desemparament	 per	 poder	 establir	 paràmetres	 i	 avaluar	 situacions	 concretes	

possibles	per	tal	de	determinar-les	i	constituir	mesures	de	bones	practiques	alhora	de	

criar-los	 de	 manera	 que	 impliqui	 el	 major	 benestar	 possible	 per	 ells/es.	 Segons	

Amorós,	Palacios,	Fuentes,	León	i	Mesas	(2003:17)	les	necessitats	infantils	fonamentals	

es	poden	agrupar	en	cinc	grans	apartats:		

	

§ Necessitats	 relacionades	 amb	 la	 seguretat,	 el	 creixement	 i	 la	

supervivència.		

§ Necessitats	relacionades	amb	el	desenvolupament	emocional.	

§ Necessitats	relacionades	amb	el	desenvolupament	social.	

§ Necessitats	relacionades	amb	el	desenvolupament	cognitiu	i	lingüístic.	

§ Necessitats	relacionades	amb	l’escolarització.		

	

Si	 aquestes	 necessitats	 no	 estan	 cobertes	 pot	 existir	 una	 afectació	 negativa	 vers	 a	

l’infant	i	generar-li	inseguretats,	tensions	emocionals	i	manca	d’adaptació	als	canvis	o	a	

l’entorn,	entre	d’altres.	

	

Quan	existeix	un	 supòsit	 de	 fet	que	 constitueix	un	desemparament,	 és	 a	dir,	 que	es	

consideren	desemparats	els	infants	o	adolescentsque	es	troben	en	una	situació	de	fet	

en	 la	qual	els	manca	els	elements	bàsics	per	al	desenvolupament	 integral	de	 la	 seva	

personalitat	sempre	que	per	a	la	seva	protecció	efectiva	calgui		aplicar	una	mesura	que	
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impliqui	 la	separació	del	seu	nucli	 familiar	 (Art.105.1,	 llei	14/2010).	Els	motius	poden	

ser	diferents	segons	el	Departament	de	treball,	afers	socials	i	famílies	(2007)13:		

	

§ Quan	manquen	 les	persones	a	 les	quals	 correspon	per	 llei	exercir	 les	

funcions	 de	 guarda,	 estan	 impossibilitades	 per	 exercir-les	 o	 quan	 les	

exerceixen	amb	un	perill	greu	per	al	menor.		

§ Quan	s'aprecia	qualsevol	forma	d'incompliment	o	d'exercici	inadequat	

dels	 deures	 de	 protecció	 establerts	 per	 les	 lleis	 per	 a	 la	 guarda	 dels	

infants	i	 adolescents,	 o	 quan	 manquen	 els	 elements	 bàsics	 per	 al	

desenvolupament	integral	de	la	seva	personalitat.	

§ Quan	l'infant	o	adolescent	presenta	 signes	de	maltractaments	 físics	o	

psíquics,	d'abusos	sexuals,	d'explotació	o	d'altres	tipus.	

	

Es	parla	de	maltractament	infantil	quan	es	refereix	a	tota	acció	o	omissió	no	accidental	

que	impedeix	o	posa	en	perill	la	seguretat	dels	menors	de	18	anys	i	la	satisfacció	de	les	

seves	necessitats	físiques	i	psicològiques	bàsiques.	

	

UNA	MANERA	HABITUAL	DE	DEFINIR	LES	DIFERENTS	FORMES	DE	
MALTRACTAMENT	

	

	 ACTIU	 PASSIU	

FÍSIC	 	
Abús	físic,	abús	sexual	

	
Abandó	físic	

	
EMOCIONAL	

	
Maltractament	psicològic	

	
Abandó	emocional	

Quadre	extret	de	“Famílies	cangur.	Una	experiència	de	protecció	a	la	infància	”Amorós,	Palacios,	Fuentes,	

León	i	Mesas	(2003:31)	

																																																								

	
13		Web	del	Departament	de	treball	afers	socials	i	famílies:	“Infants	i	adolescents	desemparats”	(2007)	

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infan

cia_i_ladolescencia/menors_desemparats/		
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Les	principals	causes	de	maltractament	infantil	(Amorós	i	Palacios	(2009)	són:	

§ Abandó	o	negligència	

No	es	 cobreixen	ni	 les	 necessitats	 bàsiques	de	 l’infant	ni	 la	 seva	 seguretat	 pels	 seus	

responsables.	 Existeixen	 indicadors	 com:	 Necessitats	 mèdiques	 desateses,	 brutícia	

molt	accentuada,	 fam	habitual,	accidents	domèstics	constants,	 llargues	estàncies	sol,	

manca	de	protecció	contra	el	fred,	desvinculació	amb	les	necessitats	educatives.		

§ Maltractament	psicològic	

Comportaments	 adults	 que	 posen	 en	 perill	 el	 desenvolupament	 psicològic	 normal,	

especialment	 en	 els	 àmbits	 del	 vincle,	 l’autoestima	 i	 les	 relacions	 interpersonals.	

Sobretot	 quan	 l’infant	 és	 testimoni	 de	 violència	 domèstica.	 Les	 accions	 són	 diverses	

però	 es	 poden	 donar	 en	 forma	 de	 rebuig,	 de	 pors,	 insults,	 ignorant	 les	 necessitats	

emocionals	o	d’estimulació	del	menor,	privant-lo	de	relacions	socials,	etc.		

§ Maltractament	físic	

Acció	no	accidental	que	provoca	dany	físic	o	malaltia	en	el	nen	o	nena,	o	que	el	situa	en	

greu	risc	de	patir-ho	com	a	conseqüència	d’alguna	negligència	intencionada.	Es	donen	

indicadors	amb:	ferides,	contusions	o	blaus,	cremades,	fractures,	torçades	o	luxacions,	

senyals	de	mossegades	humanes,	talls,	punxades,	lesions	internes,	asfíxiao	ofegament.	

§ Abús	sexual	

Utilització	que	un	adult	fa	d’un	menor	de	18	anys	per	satisfer	desitjos	sexuals.	L’infant	

és	 utilitzat	 per	 realitzar	 activitats	 sexuals	 o	 com	 a	 objecte	 d’estimulació	 sexual.	 El	

menor	 a	 una	 edat	molt	 primerenca	 coneix,	 té	 interès	 o	 conductes	 sexualitzades.	 Es	

poden	 donar	 indicadors	 amb	 la	 motricitat	 i	 la	 mobilitat,	 trastorns	 de	 vergonya,	

culpabilitat	i	ansietat.		

§ Maltractament	prenatal	

Situacions	 i	 característiques	 de	 l’estil	 de	 vida	 de	 la	 dona	 embarassada	 que,	 sent	

evitables,	perjudiquen	el	desenvolupament	del	fetus.	Com	per	exemple,	agressions	al	

fetus,	consum	d’alcohol	o	tòxics.		

§ Mendicitat	

L’infant	és	utilitzat	per	pidolar	o	exerceix	la	mendicitat	de	manera	autònoma.		
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§ Corrupció	

A	 causa	 de	 conductes	 dels	 referents	 o	 responsables	 del	 menor	 aquest	 actua	 amb	

pautes	antisocials,	agressives,	sexualitzades	o	amb	tràfic	i/o	consum	de	drogues.		

§ Explotació	laboral		

S’assigna	a	l’infant	amb	caràcter	obligatori	la	realització	de	treballs	que	excedeixen	els	

límits	del	que	és	habitual	a	canvi	d’un	benefici	econòmic	i	té	una	afectació	directa	en	

les	necessitats	escolars	de	l’infant	i	les	seves	activitats	diàries.		

§ Síndrome	de	Münchausen	per	poders	

Es	provoquen	en	el	menor	símptomes	físics	patològics	que	requereixen	hospitalització	

o	tractament	mèdic	reiterat.	Indicadors;	resultats	i	diagnòstics	mèdics	no	concloents	i	

contradictoris	amb	 l’actuació	dels	 responsables.	El	menor	no	pateix	 símptomes	quan	

no	està	enfront	dels	tutors.	

§ Maltractament	institucional	

Situacions	descrites	anteriorment	que	es	donen	dins	de	centres	o	organitzacions	on	els	

menors	són	atesos,	dels	quals,	per	acció	o	per	omissió,	no	respecten	els	drets	bàsics	de	

la	protecció	del	menor.		

	

Un	 cop	 hi	 ha	 una	 detecció	 de	 maltractament	 i	 es	 valora	 que	 es	 requereix	 d’una	

intervenció	 dels	 serveis	 socials	 i	 les	 institucions	 pertinents	 es	 prenen	 unes	mesures	

cautelars	o	preventives	que	són:	

	

§ D’atenció	 immediata;	 quan	 es	 dóna	 una	 situació	 de	 desprotecció	

indefinida.	

§ Desemparament	 preventiu;	 situació	 de	 desemparament	 indiciàriament	

objectivada,	de	perill	immediat	i	necessitat	d’intervenció	urgent.	

§ Guarda	judicial:	situació	de	desprotecció	detectada	judicialment	que	pot	

incloure	 funcions	 tutelars	 i	 suspensió	 	 potestat	 parental	 (Art.	 233-10,	

Llibre	II	CCCat).	

	



Els	Educadors	Socials	en	els	processos	d’acompanyament	de	les	acollides	en	famílies	alienes	a	Catalunya	–	Anna	Sánchez	Narbón	

	

	

	

	

	

31	

Un	cop	s’acredita	la	situació	de	desemparament	de	manera	objectivament	provada	per	

l’equip	de	professionals	pertinent,	es	defineix	 la	 situació	de	desprotecció	del	menor;	

en	cas	d’un	greu	risc	acreditat	s’aplica	la	intervenció	protectora	i	la	retirada	del	menor	

als	seus	responsables.		

	

Quan	 el	 desemparament	 es	 fa	 efectiu,	 de	manera	 immediata	 el	 menor	 passa	 a	 ser	

tutelat	 per	 la	 DGAIA	 qui	 té	 l’encàrrec	 d’establir	 mesures	 protectores	 del	 menor	 i	

disposar	 de	 la	 seva	 documentació.	 S’emet	 una	 suspensió	 de	 la	 potestat	 parental	 o	

tutela	 per	 resolució	 judicial.	 La	 mesura	 pot	 ser	 reversible	 si	 existeix	 un	 canvi	 de	

circumstàncies	 i	 en	 funció	 del	 motiu	 de	 desemparament.	 Es	 pot	 recórrer,	 demanar	

revisió	 o	 oposar-se	 a	 la	 mida	 presa,	 excepte	 en	 situacions	 de	 preadoptiu	 i	 l’Equip	

d’Atenció	a	la	infància	i	l’Adolescència,	EAIA,	encarregat	del	cas,	estableix	el	règim	de	

visites	per	veure	al	menor.	Es	treballa	des	d’aquest	equip	amb	la	família	d’origen	per	

provar	 de	 resoldre	 els	 problemes	 i	 les	 causes	 que	 han	 fomentat	 la	 situació	 de	

desemparament.	 El	 seguiment	 de	 la	 mesura	 es	 determina	 per	 l’Administració	 i	 es	

realitzen	informes	i	seguiments	trimestrals	de	la	situació	familiar	i	del	infant.	

	

Cal	fer	una	diferenciació	entre	les	situacions	de	risc	i	les	de	desemparament:	

Són	 conceptes	 relacionats	 i	 que	 es	 produeix	 una	 interrelació	 i/o	 continuïtat	 i/o	

correspondència	 entre	 les	 situacions	 de	 risc	 (Article	 102.1	 Llei	 14/2010)	 “el	

desenvolupament	i	el	benestar	de	l'infant	o	l'adolescent	es	veuen	limitats	o	perjudicats	
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per	qualsevol	circumstància	personal,	social	o	familiar,	sempre	que	per	a	la	protecció	

efectiva	 de	 l'infant	 o	 l'adolescent	 no	 calgui	 la	 separació	 del	 nucli	 familiar”	 i	 les	

situacions	de	desemparament	(Article	105.1	Llei	14/2010)	“Es	consideren	desemparats	

els	infants	o	els	adolescents	que	es	troben	en	una	situació	de	fet	en	què	els	manquen	

els	elements	bàsics	per	al	desenvolupament	integral	de	la	personalitat,	sempre	que	per	

a	 llur	protecció	efectiva	calgui	aplicar	una	mesura	que	 impliqui	 la	 separació	del	nucli	

familiar”.		

	

L’evolució,	la	gravetat,	la	persistència,	la	disponibilitat	de	recursos	i	la		col·laboració	del	

nucli	familiar,	determinarà	l’escala	de	gravetat		(assistència	social	-	risc	lleu	-	risc	greu	-

desemparament)	i	la	intervenció	de	risc	pot	servir	per	prevenir	el	desemparament:	

	

	

L’indicador	d’una	situació	de	desemparament	o	risc	es	pot	definir	com	"una	proposició	

que	relaciona	un	fenomen	observable	amb	un	fet	no	observable	i	serveix,	per	tant,	per	

a	"indicar"	o	suggerir	l'existència	o	certes	característiques	d'aquest	últim“14.		

																																																								

	
14BUNGE,	M.	(2006)	“A	la	caza	de	la	realidad.		La	controversia	sobre	el	realismo.”	Gedisa,	Barcelona.	
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I	en	els	casos	on	de	manera	objectiva	ja	s’ha	confirmat	la	situació	de	desemparament,	

el	procediment	és	el	següent:		

	

Quadres	extrets	de	la	presentació	“La	protecció	pública	dels	infants	i	adolescents:	desemparament,		

tutela	i	guarda”		d’Àngel	Lázaro,	Cap	del	Servei	de	Suport	Jurídic	de	la	DGAIA	(2016)	

DP, AI 

ACORD D'INICI 

DESEMPARAMENT PREVENTIU (si escau) 
Separació del nucli familiar, privació  

temporal de la potestat parental 

ATENCIÓ IMMEDIATA (si escau) 

INFORME PROPOSTA DE L'EQUIP TÈCNIC  
(EAIA ó EVAMI ó ETCA) 

Avaluació, escolta de la persona menor,  
escolta dels progenitors, proposta de  
desemparament (o no) i de mesura 

AUDIÈNCIA I VISTA D'EXPEDIENT 
Restricció en l'accés a dades  
confidencials o reservades 

VALIDACIÓ PROPOSTA PER L'EFI-DGAIA Proposta de resolució 

 

RESOLUCIÓ DE DESEMPARAMENT 

Desemparament, mesura protectora,  
règim de visites, règim d'impugnacions,  

efectes: separació del nucli familiar,  
privació temporal potestat parental 

EXECUCIÓ FORÇOSA (si escau) Ex: Ordre judicial entrada en domicili 

IMPUGNACIÓ JUDICIAL (Llei enjudiciament 
civil) (si escau) 

PROCEDIMENT DE DESEMPARAMENT (Esquema bàsic) 
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Conseqüències	del	desemparament	

Aquestes	situacions	poden	desencadenar	aspectes	que	es	repeteixen	i	que	poden	ser	

punts	en	comú,	s’han	de	treballar	amb	els	professionals	psicosocials,	 l’entorn	directe	

del	nen	formal	i	no	formal	i	la	pròpia	família	acollidora.	

	

La	vulnerabilitat	emocional	la	por,	inseguretat	i	desordre	del	vincle	que	pateixen	a	tan	

curta	edat	pot	provocar	patrons	de	conducta	que	es	repeteixen:		

	

• Manifestar	 dificultats	 d'autocontrol	 pel	 seu	 desig	 de	 satisfer	

immediatament	 les	 seves	 necessitats	 i	 desitjos	 i	 tendir	 a	 reprimir	

sentiments.		

• Dificultats	en	 l’aprenentatge,	mostrar-se	desinteressats	per	 les	coses,	

cansar-se	fàcilment	provocat	pel	seu	dèficit	d’atenció	i	concentració.		

• Molt	 baixa	 tolerància	 a	 la	 frustració	 i	 a	 la	 crítica,	 no	 interioritzar	

fàcilment	 les	 normes.	Mostren	 por	 i	 temor	 al	 desconegut,	 al	 nou,	 a	

l'imprevist.		No	sempre	atribueixen	valor	a	mentir,	agredir	o	altres.	

• Tenir	una	 inadequada	percepció	de	 si	mateixos,	es	posen	més	 sovint	

en	risc,	no	perceben	els	perills,	són	durs	al	dolor	o	hipersensibles.	

• Manifesten	 un	 escàs	 sentit	 de	 la	 realitat,	 la	 malinterpreten,	 la	

malentenen,	 provoquen	 equívocs,	 no	 entenen	 els	 dobles	 sentits	 i	

tenen	poc	sentit	de	l'humor.	Mostren	dificultat	per	gestionar	el	temps.	

• Instrumentalitzen	les	relacions	i	intenten	controlar	a	les	persones	i	les	

situacions,	reclamen	l'atenció	de	forma	contínua,	volen	ser	el	centre.	

	

Com	estableixen	Domènech	et	al.	(2009),	l’infant	acollit,	pot	mostrar	inestabilitat	a	les	

emocions	i	expressions	difícils	d’interpretar.	El	bagatge	emocional	amb	el	que	compten	

els	repercuteix	en	les	relacions,	l’aprenentatge	i	les	habilitats	socials.	
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És	 important	 destacar	 que	 aquestes	 situacions	 de	 desemparament	 que	 pateixen	 els	

infants	 tenen	 conseqüències	 també	a	 llarg	 termini:	molts	 casos	 presenten	dificultats	

per	mantenir	relacions	de	parella	al	tornar-se	adults.	Existeix	una	tendència	a	repetir	

patrons	 generacionals	 i	 a	malinterpretar	 les	 conductes,	 idealitzar	 de	manera	 errònia	

els	rols	viscuts	amb	la	seva	família.	Molts	cops	es	repeteixen	conductes	tòxiques	amb	

les	 parelles,	 cerquen	 agradar	 i	 omplir	 així	 buits	 i	 inseguretats.	 També	 hi	 ha	 una	

predisposició	al	consum	de	tòxics	i	a	les	dependències	que	poden	possibilitar	trastorns	

mentals.		

	 4.2	La	família:	característiques	i	tipologies	

La	 família	 és	 el	 grup	 primari	 de	 pertinença	 dels	 individus.	 En	 la	 seva	 concepció	més	

coneguda	està	constituïda	per	la	parella	i	la	seva	descendència.	No	obstant,	el	procés	

històric	i	social	mostra	diferents	estructures	familiars	que	fan	difícil	una	definició	d'ella.	

Això	 indica	 que	 la	 família	 està	 lligada	 als	 processos	 de	 transformació	 de	 la	 cultura	

contemporània	i	que	el	seu	significat	ha	anat	evolucionant	gràcies	a	les	noves	realitats	i	

drets	socials	i	civils.		

Etimològicament	el	terme	“família”	procedeix	del	llatí	família,	"grup	de	serfs	i	esclaus	

patrimoni	 del	 cap	 de	 la	 gens".	 El	 terme	 va	 obrir	 el	 seu	 camp	 semàntic	 per	 incloure	

també	a	l'esposa	i	fills	del	Paterfamilias15,	a	qui	legalment	pertanyien	originalment.	

En	l’actualitat	segons	el	Diccionari	Invers	de	la	Llengua	Catalana16la	família	és:	

§ Conjunt	de	persones	que	viuen	en	una	casa.	

§ Conjunt	de	persones	unides	per	estret	parentiu,	especialment	el	pare,	

																																																								

	
15Pater	famílies	és	una	locució	llatina,	que	significa	el	«pare	de	família».	La	forma	és	irregular	i	arcaica	en	

llatí,	preservant	l'antiga	desinència	genètica	de	-as.	
16El	 DILC	 és	 un	 projecte	 personal	 del	 filòleg	 Oriol	 Vilaseca	 (2017).	 www.dilc.org	 	 [Consultat	 el	 14	

d’octubre	de	2017]	
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la	mare	i	els	fills.	

§ Conjunt	 de	 totes	 les	 persones	 passades	 i	 presents	 descendents	 d'un	

progenitor	comú.	

§ Conjunt	d'infants	nascuts	d'un	matrimoni.	

§ Infant	nascut	d'un	matrimoni.	

§ Grup	d'éssers	que	tenen	un	origen	comú,	una	condició	comuna.	

§ Grup	de	classificació	taxonòmica	dels	éssers	vius	situat	entre	 l'ordre	 i	

el	gènere,	format	per	la	reunió	de	gèneres	afins.	

§ Conjunt	 d'instruments	 musicals	 basats	 en	 el	 mateix	 principi,	 que	

generalment	tenen	la	mateixa	forma	amb	diferents	tessitures.	

§ Conjunt	de	caràcters	gràfics	que	corresponen	a	un	mateix	disseny,	que	

inclou	diversos	cossos	i	variants.	

§ Grup	 dels	 quatre	 que	 configuren	 la	 classificació	 de	 totes	 les	 famílies	

tipogràfiques:	romà	antic,	romà	modern,	egipci	i	pal	sec.	

	

Tanmateix	 l'OMS17	defineix	família	com	"els	membres	de	la	 llar	emparentats	entre	si,	

fins	a	un	grau	determinat	per	sang,	adopció	 i	matrimoni.	El	grau	de	parentiu	utilitzat	

per	determinar	els	límits	de	la	família	dependrà	dels	usos	a	què	es	destinin	les	dades	i,	

per	 tant,	 no	 es	 pot	 definir	 amb	 precisió	 en	 escala	 mundial".	 Segons	 la	 Declaració	

Universal	 dels	 Drets	 Humans18	“és	 l'element	 natural	 i	 fonamental	 de	 la	 societat	 i	 té	

dret	a	la	protecció	de	la	societat	i	de	l'Estat”.		

	

																																																								

	
17Organització	Mundial	de	la	Salut.	www.who.int/es/	[Consultat	el	14	d’octubre	de	2017]	
18Article	16.	3	de	la	Declaració	Universal	dels	Drets	Humans.	Assemblea	General	de	les	Nacions	Unides	

(1948).		[Consultat	el	14	d’octubre	de	2017]	
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Tipus	de	famílies19:	

•	Família	nuclear,	pares	i	fills	(si	n'hi	ha);	també	es	coneix	com	“cercle	familiar”.	

•	 Família	 extensa,	 a	més	 de	 la	 família	 nuclear,	 inclou	 als	 avis,	 oncles,	 cosins	 i	 altres	

parents,	siguin	consanguinis	o	afins.	

•	Família	monoparental,	en	la	qual	el	fill	o	fills	viu	només	amb	un	dels	pares.	

•	Altres	tipus	de	famílies,	aquelles	conformades	únicament	per	germans,	per	amics	(on	

el	sentit	de	la	paraula	"família"	no	té	a	veure	amb	un	parentiu	de	consanguinitat,	sinó	

sobretot	amb	sentiments	com	la	convivència,	la	solidaritat	i	altres),	o	bé	els	que	viuen	

junts	en	 la	mateix	espai	per	un	temps	considerable.	Tanmateix	es	presenten	 famílies	

unides	 per	 llaços	 purament	 afectius,	més	 que	 sanguinis	 o	 legals.	 Entre	 aquest	 tipus	

d'unitats	 familiars	 es	 troben	 les	 famílies	 encapçalades	 per	 membres	 que	 mantenen	

relacions	 conjugals	 estables	 no	matrimonials,	 sense	 distinció	 de	 sexe	 i	 amb	 o	 sense	

fills.		

L’Institut	de	Política	Familiar	(IPF)	va	expressar	en	l’informe	“Evolución	de	la	familia	en	

Europa”	de	la	Universitat	de	Navarra	que:		

Las	 crisis	 y	 dificultades	 sociales,	 económicas	 y	 demográficas	 de	 las	

últimas	décadas	han	hecho	redescubrir	que	 la	familia	representa	un	

valiosísimo	 potencial	 para	 el	 amortiguamiento	 de	 los	 efectos	

dramáticos	 de	 problemas	 como	 el	 paro,	 las	 enfermedades,	 la	

vivienda,	 las	 drogodependencias	 o	 la	 marginalidad.	 La	 familia	 es	

considerada	hoy	como	el	primer	núcleo	de	 solidaridad	dentro	de	 la	

																																																								

	
19 Tipus	 de	 família	 (2010).	 Universitat	 de	 Málaga	 -	 http://www.eumed.net/rev/cccss/20/nerf.html	

[Consultat	el	15	d’octubre	de	2017]	
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sociedad,	 siendo	 mucho	 más	 que	 una	 unidad	 jurídica,	 social	 y	

económica.	 La	 familia	 es,	 ante	 todo,	 una	 comunidad	 de	 amor	 y	 de	

solidaridad.	(2006)	

Les	 funcions	 sociològiques	 que	 es	 desprenen	 de	 la	 família,	 sigui	 quin	 sigui	 el	 seu	

format,	segons	Rodríguez	Fernández	(2012)	són:	

-	Funció	Biosocial:	comprèn	la	realització	de	la	necessitat	de	procrear	fills	 i	viure	amb	

ells	en	família.	

-	 Funció	 Econòmica:	 Comprèn	 les	 activitats	 de	 proveïment	 i	 consum	 tendents	 a	 la	

satisfacció	de	les	necessitats	individuals	i	familiars,	i	les	activitats	de	manteniment	que	

inclouen	el	treball	realitzat	pels	membres	en	el	marc	de	la	llar	(tasques	domèstiques),	

així	com	les	relacions	intrafamiliars	que	s'estableixen	amb	aquesta	finalitat.		

	-	Funció	Cultural	-	Espiritual:	comprèn	totes	les	activitats	i	relacions	familiars	a	través	

de	 les	 quals	 la	 família	 participa	 en	 la	 reproducció	 de	 la	 vida	 cultural-espiritual	 de	 la	

societat	i	dels	seus	membres.	

Per	 tant,	 podem	 resumir	 en	 què	 la	 família	 és	 un	 grup	 social	 que	 el	 fonament	 està	

constituït	 per	 un	 conjunt	 de	 sentiments	 humans	 com	 l'amor,	 comprensió,	 afecte,	

tendresa,	dedicació,	etc.	Com	influència	formativa,	la	família	és	el	primer	entorn	social	

de	la	persona	i	és	en	ella	on	aprèn	els	primers	principis,	els	valors	morals	i	les	nocions	

de	la	vida.		

És	 per	 aquest	 motiu	 que	 l’entorn	 familiar	 afavoreix	 als	 infants	 que	 han	 passat	 per	

situacions	de	desemparament	i	és	important	saber	donar	resposta	a	les	situacions	que	

es	generen	i	les	necessitats	que	presenten	els	nens/es	acollits.		
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Tal	com	s’estableixen	Arrieta	i	Espot	(2017)20	en	el	marc	de	la	conferència	“l´acolliment	

familiar	 com	 a	 mesura	 de	 protecció	 infantil”	 a	 Andorra,	 el	 fonament	 principal	 per	

cercar	noves	famílies	acollidores	en	el	marc	de	la	protecció	a	la	infància	en	situació	de	

desemparament	 i	 evitar	 l’ingrés	 institucional	 temporal	 d’aquests	 en	 Centres	

Residencials	 d’Acció	 Educativa	 (CRAE)	 "no	 es	 delega	 només	 a	 la	 família,	 sinó	 que	

aquesta	 forma	 part	 d'un	 entramat	 més	 ampli,	 el	 procés	 es	 comparteix	 amb	 altres	

agents"	mantenir-los	en	un	nucli	familiar,	malgrat	no	sigui	el	seu	biològic,	els	hi	dóna	

protecció	i	no	els	suposa	un	trauma	tan	important".	L'objectiu,	afegeix,	és	"el	retorn	al	

nucli	familiar	biològic".	

Es	pot	valorar	la	individualitat,	l’estima	i	l’atenció	personal	que	pot	rebre	un	infant	en	

un	nucli	familiar	cosa	que	no	sempre	es	pot	donar	en	un	CRAE	per	volum	d’infants	i	de	

professionals,	per	rotacions	i	torns	dels	propis	professionals,	entre	d’altres	motius.	

Com	estableix	Bretones,	E.	(coord.)	(2012)	les	famílies	han	de	conèixer	i	treballar	amb	

l’acompanyament	 de	 l’acció	 socioeducativa	 professionalitzada	 per	 poder	 redirigir	 els	

objectius	que	es	cerquen,	 la	seva	participació	i	coresponsabilitat,	 la	 intencionalitat,	el	

vincle,	 l’acompanyament	 i	 poder	 reflexionar	 sobre	 models	 educatius,	 els	 límits,	

l’escolta	activa,	entre	d’altres.		

4.3	L’acolliment	pas	a	pas	

Es	 tracta	 d’una	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	DGAIA,	ha	de	ser	

confiat	 a	 una	 família	 extensa	 o	 aliena	 que	 faci	 possible	 el	 seu	 desenvolupament	

integral	com	a	persona	(Casellas	 i	Mayoral,	2010:15).	L’acolliment	 familiar	és	un	gest	

																																																								

	
20Conferència	“L´acolliment	 familiar	com	a	mesura	de	protecció	 infantil”	9	de	 juny	de	2017,	 realitzada	

Félix	Arrieta	de	 la	Universitat	de	Deusto	 i	Xavier	Espot,	Ministre	d’Afers	Socials	d’Andorra	organitzada	

per	la	Fundació	Jaqueline	Pradère.	[Consultat	el	15	d’octubre	de	2017]	
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altruista	 i	 desinteressat	 de	 persones	 o	 unitats	 familiars	 que	 volen	 proporcionar	 un	

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

necessita	durant	un	temps	determinat.	

L’acolliment	 familiar	 té	 com	 a	 finalitat	 una	 doble	 funció:	 representa	 un	 període	 de	

temps	 determinat	 i	 acotat	 perquè	 la	 família	 biològica	 pugui	 dedicar-se	 a	 la	 seva	

recuperació	 i,	 al	mateix	 temps,	 és	 un	 recurs	 per	 a	 l’infant	 en	 què	 es	 pretén	 oferir-li	

afectivitat,	 seguretat,	 procurar-li	 identificacions	 estables,	 un	 entorn	 més	

individualitzat,	exclusiu	 i	centrat	en	ells	que	els	hi	suposa	referenciar-se	amb	adults	 i	

noves	figures	de	manera	sana.		

La	majoria	d’aquests	infants	resideixen	en	centres	d’acollida	o	en	centres	residencials	

d’acció	educativa	(CRAE),	dependents	de	l’Administració.	Alguns	fa	temps	que	hi	viuen.	

Tot	 i	 que	 en	 el	 centre	 reben	 l’atenció,	 l’afecte	 i	 l’educació	 de	manera	 integral,	 una	

família	que	els	ofereixi	l’embolcall	afectiu	i	educatiu	els	pot	permetre	créixer	en	millors	

condicions,	com	a	mínim,	més	individualitzades.	

És,	de	facto,	la	mesura	que	es	pren	en	quan	s’estableix	que	la	família	extensa	(familiars	

directes	dels	progenitors)	no	 se’n	poden	 fer	 càrrec,	passa	a	 família	 aliena	 i	 es	 tracta	

d’un	 infant	 de	 0	 a	 6	 anys,	 que	 pot	 participar	 en	 un	 procés	 d’acollida	 amb	 les	 seves	

diferents	 tipologies	 i	 formats.	 La	 Guia	 de	 l’acolliment	 infantil	 (Domènech,	 Prats,	

Guasch,	 2009)	 estableix	 que	 “hi	 ha	 infants	 i	 adolescents	 que	 viuen	 en	 una	 situació	

difícil:	 la	 seva	 família	no	en	pot	 tenir	cura	 i,	aleshores,	 l’Administració	se	n’ha	de	 fer	

càrrec.	 Però	 és	 convenient	 que,	mentre	 la	 família	 d’origen	 d’aquests	 infants	 intenta	

refer-se,	 hi	 hagi	 una	 altra	 família	 que	 pugui	 oferir-los	 un	 bon	 entorn	 per	 créixer	 i	

desenvolupar-se.	 D’aquest	 tipus	 de	 família,	 se’n	 diu	 família	 d’acollida	 o	 família	

acollidora”.	
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Afabar21	descriu	l’acolliment	familiar	com	a	procés	passa	per	diferents	etapes:	

La	 primera	 és	 la	 decisió	 que	 pren	 una	 persona	 o	 família,	 el	 fet	 d’interessar-se	 per	

l’acolliment.	 La	 finalitat	 d’aquest	 primer	 contacte	 és	 informar-se	 bé	 abans	 de	

començar	 el	 procés,	 quines	 modalitats	 hi	 ha,	 quins	 tràmits	 haurà	 de	 fer,	 i	 quines	

responsabilitats	 comporta	 un	 acolliment.	 També	 implica	 a	 tots	 els	 membres	 de	 la	

família	que	acull,	per	 tant,	s’ha	de	consensuar	 i	estar	d’acord	amb	 la	 responsabilitat,	

participació	i	esforç	que	suposarà.	S’ha	de	tenir	en	compte	la	necessitat	de	paciència	i	

respecte	per	la	realitat	que	han	viscut	els	infants	que	es	vol	acollir.	L’acolliment	genera	

vincles	 d’afecte	 i	 estima	 però	 també	 s’ha	 de	 tenir	 present	 que	 es	 poden	 donar	

situacions	difícils	 i	 que	els	 acollidors	 rebran,	 per	 facilitar	 la	 seva	 tasca,	 una	 formació	

prèvia	 i	 un	 seguiment	 tècnic	 per	 part	 d’un	 referent	 d’una	 Institució	 Col·laboradora	

d’Integració	Familiar	(ICIF).	

El	 segon	pas	és	 iniciar	els	 tràmits,	 com	diríem,	 fer	 la	primera	 trucada.	Concertar	una	

cita	 prèvia	 per	 telèfon	 amb	 l’ICAA,	 o	 amb	 un	 de	 les	 13	 ICIF	 reconegudes	 per	 la	

Generalitat	de	Catalunya	 	o	amb	el	Servei	d’acolliment	familiar	temporal	d’Infants	de	

l’Ajuntament	 de	 Barcelona22.	 S’ha	 de	 presentar	 una	 sol·licitud	 facilitant	 les	 dades	

personals	 i	 la	 motivació	 de	 realitzar	 un	 acolliment	 temporal	 així	 com	 una	 sèrie	 de	

documentació	 relacionada	 amb	 antecedents	 penals,	 certificacions	 mèdiques	 que	

acreditin	 la	 possibilitat	 de	 prestar	 una	 atenció	 adequada	 a	 un	menor	 i	 un	 volant	 de	

convivència.	

Un	cop	s’han	presentat	tots	els	certificats	s’inicia	l’estudi	de	validació	per	ser	famílies	

acollidores.	En	aquest	estudi	hi	participen	psicòlegs	i	treballadors	socials	de	la	ICIF	els	

qui	realitzen	entrevistes,	visites	domiciliaries	i	ofereixen	sessions	formatives.		

																																																								

	
21Associació	de	famílies	acollidores	de	Barcelona	–	www.afabar.org	(2005)	
22 Serveis	 Socials	 de	 Barcelona	 que	 treballen	 amb	 el	 Servei	 d’acolliment	 temporal	 d’Infants	

w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20090000961&style=ciudadano	



Els	Educadors	Socials	en	els	processos	d’acompanyament	de	les	acollides	en	famílies	alienes	a	Catalunya	–	Anna	Sánchez	Narbón	

	

	

	

	

	

42	

El	 procés	 de	 formació	 es	 coordina	 amb	 la	 ICIF	 i	 són	 sessions	 específiques	 per	 a	 les	

noves	 famílies.	 Com	 estableix	 Amorós	 (2009:57)	 “Per	 respondre	 al	 conjunt	 de	

necessitats	que	presenta	 l’acolliment,	cal	que	 les	 famílies	acollidores	posseeixin	unes	

característiques	 concretes	 i	 rebin	 una	 formació	 determinada.	 L’essència	 dels	

acolliments	 familiars	 és	 el	 treball	 realitzat	 per	 l’equip	 format	 pels	 professionals	 i	 les	

famílies	acollidores.	La	col·laboració	i	la	participació	de	les	famílies	acollidores	amb	els	

professionals	és	un	aspecte	imprescindible	per	aconseguir	un	acolliment	exitós	i	un	alt	

nivell	de	satisfacció	per	part	dels	acollidors”.	

Un	cop	es	valida	la	família	o	persona	que	vol	acollir,	entren	en	un	temps	d’espera	que	

pot	ser	des	d’unes	setmanes	a	6	mesos	per	arribar	a	l’assignació	d’un	infant.	Quan	un	

menor	necessita	ser	acollit,	es	realitza	una	valoració	entre	totes	les	famílies	acollidores	

disponibles	i	es	tria	la	que	tingui	el	perfil	més	adient	pel	cas.	Un	cop	es	pren	aquesta	

decisió,	 se	 li	 presenta	 a	 la	 família	 acollidora	 la	 situació	 de	 l’infant,	 les	 necessitats	 i	

atencions	que	requereix,	els	motius	(de	manera	bàsica)	pels	quals	es	necessari	acollir-

lo	 i	 la	 forma	 i	 la	 freqüència	 del	 contacte	 amb	 la	 seva	 família	 d’origen.	 Acceptar	

l’acolliment	significa	que	la	família	acollidora	manté	el	desig	i	el	compromís	d’acollir	 i	

l’ha	d’expressar	amb	 l’equip	 tècnic	 i	 acceptar	el	 seguiment	 i	 acompanyament	durant	

tot	el	procés.		

El	procés	d’acoblament	es	dóna	sempre	per	preparar	a	l’infant	i	a	la	família	acollidora.	

De	forma	progressiva	s’inicia	la	relació	entre	la	família	i	 l’infant.	Es	tracta	d’un	procés	

específic	 i	únic	per	a	cada	 infant	 i	cada	 família	 tenint	present	 les	particularitat	de	 les	

dues	parts	però,	en	especial,	segons	les	característiques	personals	de	l’infant:	l’edat,	el	

seu	 estat	 en	 aquell	moment,	 les	 seves	 experiències	 anteriors	 i	 l’evolució.	 És	 un	 pas	

molt	emotiu	i	emocionant	segons	descriuen	les	famílies	i	els	professionals.		

Un	cop	 finalitzat	 l’acoblament	comença	 la	constitució	de	 l’acolliment	 familiar	signant	

un	manifest	d’acord	per	la	guarda	de	l’infant	assignat	i	la	vinculació	al	règim	de	visites	

que	ha	de	realitzar	l’infant	amb	la	seva	família	d’origen,	i	la	coneixença	de	que	aquest	

règim	 que	 pot	 variar	 en	 funció	 de	 les	 circumstàncies	 de	 la	 família	 d’origen	 o	
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per	indicacions	administratives	o	 judicials.	S’emet	una	resolució	favorable	per	part	de	

l’Administració	que	s’anomena	“Resolució	de	constitució	de	l’acolliment”.	

En	els	seguiment	tècnics	de	l’acolliment	per	part	de	les	institucions	apareix	la	figura	del	

referent,	en	molts	casos,	un	educador	 social	que	 té	assignat	el	 cas	de	 la	 família	 i	els	

nens.	Aquests	professionals	acompanyen	a	les	famílies	i	als	infants	en	tot	el	procés.	Es	

realitzen	entrevistes,	trobades,	coordinacions	amb	els	diferents	agents	de	l’entorn	de	

les	 escoles,	 consultes	 a	 professionals,	 etc.	 per	 mantenir	 una	 mirada	 general	 i	 de	

recolzament	de	tot	el	procés.		

També	és	aquest	tècnic	qui	acompanya	als	 infants	acollits	a	 les	visites	amb	 la	 família	

biològica	amb	periodicitat	i	característiques	diferents	en	cada	cas,	segons	es	determina	

per	part	de	l’Administració	o	judicialment.	L’estudi	de	Dumaret	(1998)23	ha	comprovat	

que	 una	 integració	 social	 satisfactòria	 està	 associada	 a	 l’estabilitat	 de	 l’entorn	 dels	

acollidors	 i	 a	 la	 qualitat	 de	 l’ajuda	 i	 el	 suport	 tècnic	 i	 professionalitzat	 rebut	 en	

l’acolliment.	

Per	 últim	 la	 finalització	 de	 l’acolliment	 es	 pot	 donar	 per	 diferents	motius;	 perquè	 la	

família	biològica	hagi	pogut	resoldre	els	problemes	que	 li	van	fer	perdre	 la	tutela	del	

seu	fill	 i	poden	tornar	a	 fer-se	càrrec	de	 la	seva	guarda,	perquè	pel	 temps	que	porta	

l’infant	 acollit	 s’ha	 de	 passar	 a	 un	 acolliment	 permanent	 i	 li	 han	 assignat	 una	 nova	

família	 des	 de	 l’Administració,	 perquè	 el	 menor	 compleix	 18	 anys	 i	 passa	 a	 ser	

legalment	major	 d’edat	 i	 és	 ell	 responsable	 d’ell	mateix	 i	 no	 ha	 de	 ser	 tutelat,	 o	 bé	

perquè	l’acolliment	s’ha	de	finalitzar	per	petició	del	menor,	 l’equip	tècnic	o	la	família	

perquè	s’ha	donat	alguna	situació	que	no	es	pot	sostenir	i	el	menor	estarà	millor	en	un	

centre.	

																																																								

	
23	Extret	del	“Informe	sobre	la	situació	de	la	família	a	Catalunya.	Un	intent	de	diagnòstic”	Flaquer	(2002).	

Generalitat	de	Catalunya.	[Consultat	el	18	d’octubre	de	2017]	

http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/portal_social/archives/gencat00/84.dir/gencat0084.pdf		
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L’acolliment	 familiar,	 segons	 es	 defineix	 en	 la	 Llei	 d’oportunitats	 a	 la	 infància	 i	 de	

l’adolescència	 [14/2010],	 pot	 ser	 d’urgència	 i	 diagnòstic,	 simple	 o	 permanent.	

Existeixen	diferents	tipologies	d’acolliment	familiar:	

•	D’urgència	i	diagnòstic;	Té	lloc	mentre	es	valora	la	situació	de	l’infant	i	l’evolució	de	

la	seva	família	 i,	en	conseqüència,	s’estableix	quina	és	 la	millor	opció	per	al	 futur	del	

nen	o	la	nena.	

•	 Simple;	 si	 es	 preveu	 que	 el	 desemparament	 serà	 transitori,	 i	 pot	 tenir	 diferents	

modalitats;	la	tipologia	i	la	durada	de	les	modalitats	d’acolliment	familiar	simple	s’han	

d’establir	reglamentàriament	(Art.	126.2)		

•	Permanent;	si	es	preveu	que	el	desemparament	és	pràcticament	definitiu	però	no	es	

considera	 més	 favorable	 per	 a	 l’interès	 de	 l’infant	 o	 l’adolescent	 l’aplicació	 de	

l’acolliment	preadoptiu	o	quan	aquest	no	sigui	possible		

•	Acolliment	de	necessitats	especials;	on	l’infant	acollit	té	unes	necessitats	especials	a	

causa	de	l’edat	o	d’unes	discapacitats	físiques,	psíquiques	i/o	sensorials.	

	

•Projecte	de	famílies	col·laboradores;,	rebre	un	infant	els	caps	de	setmana	i	vacances,	

Destinat	 a	 infants	 que	 viuen	 als	 Centres	 Residencials	 d’Acció	 Educativa	 (CRAE)	 i	 que	

necessiten	 complementar	 el	 seu	 procés	 educatiu	 amb	 un	model	 de	 relació	 afectiva	

diferent	al	que	els	ofereix	el	centre,	com	pot	ser	una	família.	

	

•Unitat	 convencional	 d’acció	 educativa	 (UCAE);	 es	 tracta	 de	 grups	 de	 germans	 o	

d’infants	 amb	 necessitats	 especials	 que	 seran	 acollits	 per	 famílies	 amb	 formació	 i	

experiència	en	matèria	d’infància	i	adolescència.		

	

Darrerament,	s’ha	fet	molt	ressò	a	les	xarxes	socials	i	als	mitjans	de	comunicació	amb	

campanyes	que	cerquen	trobar	més	famílies	acollidores.	Segons	Montserrat	(2007:44)	

“algunes	autoritats	locals	estan	preocupades	per	la	pèrdua	d’acollidors	any	rere	any”.	
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Algunes	d’aquestes	campanyes	han	servit	per	donar	a	conèixer	l’acollida	i	sensibilitzar	

sobre	 la	mesura	de	protecció	a	 la	 infància.	 “Contra	més	població	ho	conegui,	menys	

tabús	o	pors	existeixen	entorn	al	mateix	i	més	persones	poden	estar	interessades”.	Un	

exemple	 és	 l’article	 al	 diari	 ARA	 del	 passat	mes	 d’abril	 d’aquest	 2017:	 “Es	 busquen	

famílies	 per	 als	 80	 nens	 de	 menys	 de	 6	 anys	 tutelats	 en	 centres.	 El	 Govern	 també	

impulsa	mesures	de	discriminació	positiva,	per	aconseguir	que	cap	nen	menor	de	sis	

anys	visqui	en	un	centre	residencial”24.		

4.3.1	Les	motivacions	de	les	famílies	alienes	

Els	objectius	de	l’acolliment	familiar	són	diferents	segons	la	perspectiva	des	de	la	qual	

s’analitza	 però	 sempre	 estan	 centrats	 en	 l’infant.	 Ser	 família	 acollidora	 dóna	

l'oportunitat	d'estimar,	educar	i	donar	seguretat	a	un	infant	que	ho	necessita,	tot	fent	

les	 funcions	 que	 temporalment	 no	 pot	 fer	 la	 família	 d'origen.	 Es	 tracta	 d’un	 acte	

altruista	que	permet	estimar	i	oferir	al	menor	en	un	espai	vital	on	créixer.		

Caselles	 i	 Mayoral	 (2010)	 estableixen	 que	 les	 principals	 motivacions	 de	 les	 famílies	

acollidores	són:	

• Oferir	 a	 l’infant	 que	 ha	 de	 ser	 separat	 del	 seu	 entorn	 natural	 per	

circumstàncies	 sociofamiliars	 diverses	 un	 nou	 entorn	 familiar	 el	 més	

normalitzat	possible,	 sense	que	s’estableixi	un	trencament	definitiu	amb	 la	

família	d’origen,	ja	que	es	preveu	recuperar-la	a	curt	o	mitjà	termini.		

• Oferir-li	 un	 espai	 familiar	 que	 li	 permeti	 desenvolupar	 les	 seves	 capacitats	

afectives	i	vinculatives.	Proporcionar-li	un	espai	segur.	

• Afavorir	un	procés	d’identificació	i	desenvolupament	personal	a	partir	de	la	

presència	de	figures	adultes,	coherents	i	estables.		

																																																								

	
24 Noticia	 extreta	 del	 Diari	 digital	 Ara.cat	 escrita	 per	 Laia	 Vicens	 el	 20/04/2017	

www.ara.cat/societat/milions-incentivar-lacollida-dinfants-families_0_1780622090.html	 [Consultat	 el	

18	d’octubre	de	2017]	
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• Donar	suport	a	la	família	biològica	davant	la	crisi	que	ha	motivat	la	separació	

de	l’infant	i	que	li	impedeix	fer-se’n	càrrec	d’una	forma	adequada.		

• Utilitzar	recursos	que	genera	la	mateixa	societat	de	forma	solidària.		

Les	modalitats	d’acolliment	en	família	aliena	desenvolupades	fins	ara	parteixen	de	les	

característiques	comunes	següents:		

o Voluntarietat	de	les	persones	acollidores.	

o No	exigència	de	formació	professional	específica.	

o Compensació	 econòmica	 per	 a	 les	 despeses	 de	 manteniment	 de	

l’infant	o	adolescent	acollit.	

o Suport	tècnic	a	la	família.		

A	 la	resta	d’Europa	 ja	s’ha	professionalitzant	 i	especialitzant	a	 les	 famílies	acollidores	

per	tal	de	millorar	i	facilitar	les	tasques	de	manteniment	i	sosteniment	de	l’acollida	en	

situacions	difícils	i	poder-se	fer	càrrec	de	la	guarda	d’aquests	menors:		

-	Als	acollidors	professionalitzats	o	especialitzats,	se’ls	demana	que	a	més	de	la	criança	

dels	infants	i	adolescents	en	un	àmbit	familiar	prestin	un	servei	professionalitzat.	

-	 En	 general,	 l’experiència	 d’aquests	 països	 ha	 demostrat	 els	 resultats	 positius	

d’aquestes	 modalitats	 d’acolliment	 específiques	 (comparant-les	 amb	 la	 mesura	

d’acolliment	 en	 centre)	 en	 dos	 aspectes	 fonamentals;	 al	 tenir	 una	 atenció	 més	

individualitzada	 es	 facilita	 una	millor	 adaptació	 del	menor	 al	 seu	 entorn	 i	 el	 cost	 de	

l’atenció	és	menor	en	acollides	familiars.		

La	importància	fonamental	d’aquesta	motivació	ha	de	ser	la	voluntat,	tant	d’ajudar	als	

menors	en	situacions	de	desemparament	com	la	d’implicar-se	en	el	projecte	i	difondre		

la	necessitat	d’acollir,	explicar	què	implica	i	com	fer-ho.	Cal	destacar	la	importància	de	

la	 formació	 i	 la	 difusió	 de	 les	 acollides	 per	 normalitzar-les	 i	 fomentar	 una	

transversalitat	social	real,	com	un	model	familiar	més.	
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Segons	Amorós	et	al.	 (2003)	 s’ha	de	 remarcar	que	 l’aïllament	 social	que	pot	generar	

l’absència	 de	 contacte	 o	 entorns	 estimulants	 pels	 infants	 els	 pot	 generar	 un	 excés	

d’agressivitat	i	manca	de	conductes	de	cooperació	i	ajuda.	Per	aquesta	raó	l’alternativa	

de	viure	amb	una	família	d’acollida	 li	proporciona	 la	possibilitat	d’establir	contactes	 i	

desenvolupar-se	en	un	entorn	estimulador.		

Encara	queda	un	llarg	camí	per	recórrer	i	s’han	de	millorar	els	processos	i	seguiments	

de	 les	 acollides	 familiars	 però	 el	 futur	 per	 poder	 acollir	 a	 infants	 en	 situació	 de	

desemparament	cada	cop	es	troba	més	regulat	i	especialitzat	i	cada	cop,	arriba	a	més	

famílies	i	es	desestigmatitza	el	concepte	d’acollida	temporal.		

4.3.2	Estils	educatius	dels	progenitors	i	les	famílies	acollidores	

Els	estils	educatius	s’estableixen	com	a	models	o	esquemes	pràctics	que	simplifiquen	

les	 pautes	 de	 criança	 i	 educació	 paternes.	 No	 es	 presenten	 com	 una	 realitat	

aprehensible	 i	 acotada	 sinó	 que	 es	 tradueixen	 en	 tendències	 educatives	 que	 van	

conformant	diferents	maneres	de	determinar	el	desenvolupament	dels	nens.	És	a	dir,	

plantejar-nos	com	influeixen	les	estratègies	educatives	dels	pares	en	els	seus	fills?	I	en	

els	casos	de	les	famílies	acollidores	es	dóna	la	mateixa	situació,	 ja	que	la	guarda	dels	

infants	 acollits,	 la	 té	 la	 família	 i	 seran	 les	 diferents	 maneres	 d’establir	 els	 límits	 als	

infants	 per	 assumir	 i	 resoldre	 els	 conflictes	 els	 que	 és	 en	 base	 als	 valors	 i	 principis	

propis	 de	 cadascuna	 d’elles,	 que	 es	 determina	 la	 manera	 d’afrontar	 la	 criança	

d’aquests.	 Amb	 els	 infants	 acollits,	 s’ha	 d’establir	 la	 premissa	 que	 poden	 arribar	 a	

rebre	dos	tipologies	d’estils	parentals	molt	diferenciats	i	és	la	família	acollidora	qui	té	

l’encàrrec	 de	 reconèixer	 les	 necessitats	 de	 l’infant	 i	 adaptar	 aquest	 estil	 educatiu	 a	

aquestes	per	tal	de	facilitar-li	les	pautes	per	fer	front	al	seu	procés	de	socialització.		

Aquestes,	 condicionaran	 la	manera	de	vincular-se	 l’infant	a	 la	 resta,	però	no	sempre	

les	 pautes	 que	 es	 donen	 són	 adequades	 i	 de	 vegades,	 “l’ensenyament	 de	 pautes	

inadequades	 i	 el	 modelatge	 dels	 pares	 tenen	 implicacions	 en	 la	 instauració	 i	 el	

manteniment	de	conductes	agressives”	(Jané,	Araneda,	Valero	i	Domènech,	2000).		
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S’estableixen	diferents	tipologies	d’estils	educatius	parentals	que	es	poden	incloure	en	

qualsevol	tipologia	de	família	segons	Barris	i	Batlle	(2014)25:		

• Autoritari	 i	Sever:	Es	pot	donar	negligència	en	aquest	

cas,	 és	 un	 dels	 estils	més	 comuns	 i	 amb	més	 risc.	 Es	

retalla	la	llibertat	i	s’imposa	la	voluntat	dels	adults	per	

mitjà	 del	 poder	 de	 l’autoritat,	 la	 por	 o	 la	 força.	

S’estableixen	 uns	 nivells	 de	 control,	 d’exigència,	

maduresa	molt	alts	i	poca	comunicació	i	afecte.		

• Permissiu	 i	 Sobreprotector:	 També	 és	 un	 estil	

negligent	però	per	contra	de	l’autoritari,	en	aquest	no	

s’estableixen	límits,	no	existeix	el	control	o	l’exigència	

de	maduresa,	l’infant	té	un	excés	de	llibertat	i	s’educa	

a	través	de	 la	persuasió.	Es	manté	un	elevat	nivell	de	

comunicació	i	afecte	cap	a	l’infant.	

• Democràtic	 i	 assertiu:	 És	 l’estil	 més	 equilibrat	 i	

convenient.	S’escolta	a	 l’infant	 i	 s’arriba	a	consensos.	

S’estableixen	límits	per	mitjà	de	la	responsabilització	i	

la	cooperació	del	propi	menor	i	es	mostren	alts	nivells	

d’afecte	i	reforç	positiu	del	comportament	del	nen/a.		

En	aquestes	diferents	tipologies	trobem	que	s’estableixen	en	base	als	quatre	pilars	de	

la	funció	educativa	(Barudy	i	Dantagnan,	2009):	

• Afecte:	 s’ha	 de	mesurar	 i	 establir	 de	 forma	 que	 no	 es	 caigui	 en	 una	

“intoxicació	 afectiva”	que	pot	 suposar	un	excés	 i	 generar	 sentiments	

de	 poder	 i	 perfecció	 equivocats	 que	 comportaran	 un	 baix	 nivell	 de	

tolerància	 a	 la	 frustració	 i	 a	 la	 decisió	dels	 desitjos.	D’altra	banda,	 la	

																																																								

	
25	Article	“Estils	Educatius”	Barris,	J.	i	Batlle,	S.	(2014)	Extret	de	la	revista	“Heia	Psicologia”.	
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manca	d’aquest	afecte	pot	generar	inseguretat	i	que	el	menor	es	valori	

a	sí	mateix	de	manera	negativa,	generant-li	d’igual	manera	frustració.		

• Comunicació:	Existeix	la	necessitat	de	ser	escoltats;	el	fet	de	no	ser-ho	

o	sentir-se	amenaçats	o	que	es	pugui	utilitzar	en	la	seva	contra	el	que	

expressen,	 pot	 generar	 pors	 i	 provocar	 que	 no	 vulguin	 opinar	 ni	

compartir	 allò	 que	 pensen	 o	 senten	 per	 no	 sentir-se	 jutjats.	 És	

important	establir	una	estructura	jeràrquica	d’adult-infant	que	ofereixi	

a	 l’infant	 seguretat	 i	 alhora	 plantejar-se	 i	 madurar	 en	 allò	 que	

comunica,	ha	de	percebre	aquesta	confiança.	

• Exigència	de	maduració:	La	por	per	part	dels	pares	permissius	a	perdre	

el	vincle	que	han	creat	amb	els	 infants	pot	provocar	que	no	exigeixin	

als	 fills	 que	 madurin	 i	 aquesta	 manca	 d’estimulació	 provocar	

incapacitats	 alhora	 d’acceptar	 situacions	 o	 generar	 regressions.	 En	

canvi,	 la	 necessitat	 de	 jugar	 rols	 d’adults	 essent	 nens	 i	 fer	 complir	

límits	exagerats	o	provocar	una	manipulació	efectiva	suposa	un	reforç	

negatiu	 als	 nens	 que	 mai	 arriben	 als	 objectius	 establerts	 o	 que	 es	

distancien	en	gran	mesura	dels	infants	de	la	seva	edat.	

• Control:	la	manca	de	control	genera	una	dependència	excessiva	mútua	

entre	pares	 i	 fills.	Solen	ser	presents	conductes	de	pors	o	 fòbies,	així	

com	ansietat	per	separació	i	una	manca	d’autonomia	i	de	seguretat	en	

el	 nen.	 Així	 doncs	 el	 nen	 no	 adquireix	 les	 competències	 i	 habilitats	

necessàries	 per	 a	 poder	 resoldre	 conflictes	 i	 per	 a	 relacionar-se	

socialment.	 En	 canvi,	 l’abús	 de	 control	 genera	 que	 disminueixi	 la	

creativitat	 i	 la	 capacitat	 de	 resolució	 de	 problemes.	 A	 més,	 poden	

adquirir	patrons	de	conducta	on	vulgui	 imposar	el	 seu	criteri	deixant	

de	banda	la	cooperació	i	el	treball	en	equip.	
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I	quin	estil	educatiu	s’ha	d’usar?	És	evident	que	entren	en	 joc	molts	 factors	així	com	

també	sembla	més	adient	l’assertiu.	Des	de	l’ambient,	fins	l’edat	del	nen	o,	fins	i	tot,	el	

gènere.	 Sense	 oblidar-nos,	 per	 tant,	 de	 la	 conducta	 (Toribio	 i	 Sasot,	 2014)26.	 En	

definitiva,	les	famílies	han	d’usar	l’estil	educatiu	on	més	còmodes	se	sentin	per	tal	de	

ser	constants	i	coherents.	Alhora	el	paper	dels	educadors	socials	i	tècnics	d’acollides	és	

rellevant	 per	 tal	 d’establir	 pautes	 i	 donar	 suport	 a	 les	 famílies	 acollidores	 que	 han	

d’entendre	 els	 condicionants,	 necessitats	 i	 característiques	 de	 l’infant	 que	 estan	

acollint	i	així	poder	valorar	les	conseqüències	de	les	seves	accions.	

	

En	 conclusió,	 els	 factors	 que	 afavoreixen	 un	 estil	 educatiu	 potenciador	 i	

d’empoderament	 cap	 a	 l’infant	 és	 poder	 establir	 uns	 límits	 clars	 i	 coherents,	 unes	

normes	 de	 conducta	 adequades	 i	 una	moral	 educativa	 i	 ètica	 que	 permeti	 a	 l’infant	

generar	unes	estructures	mentals	i	de	conducta	que	l’afavoreixin	en	el	seu	creixement	

i	la	seva	capacitat	de	socialització.		

4.3.3	La	importància	del	vincle	afectiu	a	la	infància	

Considero	 que	 hem	 de	 prestar	 molt	 atenció	 al	 vincle	 afectiu	 durant	 la	 infància	 o	

“l’apego”.	És	un	aspecte	molt	rellevant	en	aquesta	etapa	i	va	canviant	amb	el	pas	del	

temps	a	mesura	que	avança	el	cicle	vital	de	cada	nen.		

L’apego	o	vincle	afectiu	l’entenem	segons	Barudy	(2009)	com	“el	vincle	que	s’estableix	

entre	 el	 nen	 i	 els	 seus	 progenitors	 a	 través	 d’un	 procés	 relacional	 que	 pel	 nen	 es	

primerament	sensorial	 (durant	 la	vida	 intrauterina),	però	que	acabat	de	produir-se	el	

naixement,	 ràpidament	 s’impregna	 segons	 la	 reacció	 afectiva	 de	 l’adult	 que	 pot	 ser	

positiva	o	negativa	segons	els	contexts	i	les	experiències	de	vida	(sobretot	infantils)	de	

la	mare	i	secundàriament	del	pare.	L’apego	és	el	que	produeix	els	llaços	invisibles	que	

																																																								

	
26	Toribio,	 C.	 i	 Sasot,	 j.	 article	 “Estils	 parentals”	 (2014)	 Extret	 del	Diari	 Ara	 digital,	 apartat	 “criatures”.	

https://criatures.ara.cat/blogs/canvia-el-xip/Estils-parentals_6_1267133287.html		
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creen	 les	 vivències	 de	 familiaritat,	 caracteritzada	 aquesta	 pels	 sentiments	 de	

pertinença	d’un	sistema	familiar	determinat.”	

Per	tal	d’evitar	o	reduir	les	conseqüències	que	es	poder	donar	del	desemparament	i	les	

conductes	 de	 maltractament	 o	 negligència	 cap	 als	 infants,	 considero	 que	 valorar	

l’afecció	i	l’apego	és	bàsic	per	entendre	les	implicacions	emocionals	i	evolutives	que	es	

desprenen	d’aquest	vincle	en	el	context	de	les	acollides	infantils	tant	en	parentalitats	

biològiques,	acollidores	o	dels	referents	socials	que	treballen	amb	els	infants.		

Barudy	i	Dantagnan	(2009)	mantenen	que	es	donen	tipus	de	parentalitats,	la	biològica	i	

la	social.	En	aquesta	última	trobem	casos	de	persones	que	sense	ser	pares	biològics	i	

no	haver	engendrat	aquests	 infants,	han	pogut	adquirir	 les	competències	necessàries	

per	exercir	una	parentalitat	social	responsable	i	han	pogut	desenvolupar	correctament	

la	seva	tasca,	promovent	el	desenvolupament	positiu	dels	infants.	L’Afecció	o	apego	es	

crea	per	dues	bandes:	l’evolutiva	pròpia	del	nen	i		la	de	l’adult	acollidor.	

	

	

	

Aquesta	vinculació	positiva	es	basa	en	la	interacció	entre	l’adult	i	el	menor,	es	rep	com	

una	valoració	personal	i	augmenta	l’autoestima	del	menor.	Es	crea	en	base	a	l’emoció	
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compartida,	a	la	creació	de	bons	records,	la	conscienciació	de	que	existeix	una	relació	

ferma	 i	 conductes	 positives	 per	 part	 de	 les	 dues	 bandes	 que	 fomentaran	una	major	

adaptació	i	capacitat	per	millorar	la	resiliència	dels	infants,	entesa	com	la	capacitat	de	

superar	 les	 conseqüències	 d’experiències	 difícils	 o	 traumàtiques,	 per	 a	 seguir	

desenvolupant-se	adequadament	(Barudy	i	Dantagnan,	2009).	

En	 canvi,	 si	 existeix	 una	 afecció	 o	 apego	 negatiu,	 el	 menor	 es	 pot	 arribar	 a	 sentir	

rebutjat,	amenaçat	 i	 incapaç	de	confiar	de	nou,	generant-li	 aïllament	 i	més	pors	que	

dificultaran	el	seu	desenvolupament.	

Existeixen	molts	autors	que	parlen	de	diferents	tipus	de	causes	i	conseqüències	sobre	

els	 trastorns	de	 l’apego.	Però	 seguint	amb	 la	 línia	del	principal	dels	autors	 treballats	

fins	 ara,	 Barudy	 i	 Dantagnan	 (2009),	 en	 el	 llibre	 “Los	 Buenos	 tratos	 a	 la	 infancia:	

Parentalidad,	 apego	 y	 resiliencia”,	 recullen	 diferents	 autors	 que	 defineixen	 els	

principals	tipus	del	“Trastorn	de	l’apego”:	

	

L’apego	 desorganitzat-	 controlador:	 Es	 dóna	 en	 l’etapa	 preescolar	 i	 escolar.	 Cerca	

mantenir	l’accés	a	les	figures	d’afecció	o	apego.	

	

• Apego	 desorganitzat	 agressiu	 o	 punitiu:	 els	 infants	 no	 poden	

respondre	a	les	negligències	que	pateixen	per	qui	les	reben	pel	què,	la	

intensitat	de	por	amb	la	que	viuen	els	hi	provoca	conductes	violentes	

cap	a	ells	mateixos	i/o	cap	als	demés.		

• Apego	desorganitzat	cuidador	compulsiu	o	inversió	de	rols:	els	menors	

assumeixen	els	rols	dels	seus	cuidadors	per	satisfer-los	 i	per	sentir-se	

un	control	dins	de	la	situació	familiar		

• Apego	 desorganitzat	 complaent	 compulsiu:	 necessitat	 exagerada	 de	

complaure	als	seus	cuidadors,	inclús	sacrificant	les	pròpies	necessitats	

afectives.	
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L’apego	desorganitzat	–	“despegat”:	no	senten	l’afecció	o	l’apego	com	quelcom	segur	i	

de	confiança	pel	que	no	hi	troben	res	positiu	en	quant	a	interaccionar	o	relacionar-se	

amb	els	demés.	

	

• Apego	desorganitzat,	despegat,	indiscriminat	i	inhibit:	solen	ser	infants	

passius,	 molt	 vigilats	 pels	 adults	 referents,	 poc	 afectuosos	 i	 que	

recelen	de	les	relacions	amb	la	resta.	

• Apego	 indiscriminat	 i	 desinhibit:	 no	 compten	 amb	 un	 criteri	 selectiu	

cap	 als	 desconeguts.	 Cerquen	 a	 l’adult	 de	 manera	 funcional	 i	

necessiten	 controlar	 les	 situacions	 sempre.	 Es	 troben	 segurs	 amb	

pautes	i	límits	clars.	

	

Aquest	 trastorn	 pot	 agreujar-se	 a	 l’etapa	 de	 l’adolescència	 quan	 els	 canvis	 i	 les	

vulnerabilitats	 afloren	 i	 “peten”	 la	 majoria	 dels	 acolliments	 que	 no	 han	 treballat	

prèviament	 aquests	 trastorns	 d’afecció	 amb	 els	 professionals	 psicosocials.	 Es	 poden	

arribar	 a	 percebre	 a	 si	 mateixos	 com	 a	 perillosos	 o	 dolents,	 tenen	 relacions	

interpersonals	 extremes;	 o	 bé	 són	 curtes	 i	 superficials	 o,	 per	 contra,	 duradores	 i	

destructives.	Sol	ser	una	etapa	agressiva	i	dependent.		

	

Per	aquest	motiu,	es	considera	 fonamental	el	 treball	 tècnic	 i	professionalitzat	al	 llarg	

de	 l’acolliment,	 per	 evitar	 situacions	 límit	 i	 enfortir	 les	 seguretats	 de	 l’infant,	

potenciant	la	parentalitat	positiva	i	l’acompanyament	des	d’una	perspectiva	múltiple	i	

interdisciplinària.	“Tot	el	que	fem	per	a	l’infant	no	ho	fem	per	al	moment	present,	sinó	

per	a	tota	la	vida”	Rudolf	Steiner.	

	

	 4.4	L’Educador	social	en	el	procés	de	l’acolliment	

Es	 defineix	 l’educació	 social	 com	 un	 “Dret	 a	 la	 ciutadania	 que	 es	 concreta	 en	 el	

reconeixement	a	una	professió	caràcter	pedagògic,	generadora	de	contextos	educatius	
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i	 accions	 mediadores	 i	 formatives,	 que	 són	 àmbit	 de	 competència	 professional	 de	

l’educador	 social	 i	 que	 possibilita:	 la	 incorporació	 del	 subjecte	 de	 l’educació	 a	 la	

diversitat	de	les	xarxes	socials	[...]	pel	desenvolupament	de	la	sociabilitat	i	la	circulació	

social,	 i	 la	 promoció	 cultural	 i	 social,	 [...]	 com	 obertura	 a	 noves	 possibilitats	 de	

l’adquisició	de	béns	culturals,	que	s’ampliïn	les	perspectives	educatives,	laborals,	d’oci	i	

participació	social”.	(ASEDES,	2001)	

	

La	 figura	 de	 l’educador	 social	 ha	 estat	 una	 inclusió	 gradual	 en	 els	 diferents	 equips	

d’intervenció	infantil	socioeducativa	i,	concretament,	al	món	dels	acolliments	familiars.	

La	 joventut	de	 la	professió	provoca	dos	escenaris:	 compta	 amb	més	modernitat	 i	 és	

més	 avantguardista	 en	 el	 seu	 enfoc	 i	 tècnica,	 i	 alhora,	 també	 segueix	 treballant	 per	

justificar	i	diferenciar	la	seva	tasca	d’altres	professions	relacionades	en	el	camp	social.	

	

La	mirada	 de	 l’educador	 social,	 com	mantenen	 els	 professionals	 entrevistats	 al	 llarg	

d’aquesta	 recerca,	 aporta	 proximitat	 i	 empatia,	 facilitant	 així	 valorar	 aspectes	 que	

d’altres	 professionals	 relacionat	 amb	 l’àmbit	 no	 aporten	 de	 la	mateixa	manera,	 sinó	

des	d’altres	perspectives.	

4.4.1	La	funció	educativa	i	les	seves	competències	

La	 finalitat	 educativa	 és	 acompanyar	 durant	 el	 procés	 de	 l’acolliment	 a	 la	 família	

acollidora	per	 facilitar-los	 eines,	 recursos	 i	 suport	professionalitzat	 amb	 l’objectiu	de	

vetllar	pel	benestar	de	 l’infant	duent	a	terme	correctament	 la	seva	tasca	de	guarda	 i	

custòdia.	 Es	 basa	 en	 empoderar	 i	 generar	 empatia	 amb	 la	 família	 i	 enfortir	 el	 vincle	

amb	l’infant,	com	a	referent	de	l’acolliment.	Com	diu	Planella	(2012:52)	“apropar-nos	a	

l'experiència	 de	 l'acció,	 la	 de	 cada	 un,	 la	 de	 qualsevol,	 la	 qual	 no	 pot	 fer-se	 sinó	

apassionadament	 i	 enmig	 de	 la	 perplexitat”.	Quan	parlem	de	 recursos	 i	 suport	 a	 les	

famílies	ens	referim	a	saber	afrontar	situacions,	posar	límits	i	poder	treballar	des	de	la	

resiliència	nous	conceptes	i	situacions.		
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Els	educadors	socials	han	d’entendre	les	diferents	realitats	que	porten	els	infants	a	les	

seves	“motxilles”.	Entendre	els	processos	d’actuació	que	s’han	de	treballar	per	afavorir	

el	creixement	i	empoderament	de	l’infant	de	les	dues	famílies	implicades	i	col·laborar	

en	equip	i	amb	la	xarxa	de	recursos	per	obtenir	la	major	perspectiva	del	cas	i	oferir	les	

millors	opcions	a	l’infant.	Aquest	és	un	aspecte	clau	perquè	l’acolliment	funcioni;	estar	

en	contacte	periòdic	amb	la	resta	de	recursos	i	entorn	del	menor,	donat	que	ofereix	al	

professional	noves	mirades	que	són	més	constants	com;	escoles,	salut,	 lleure,	suport	

psicopedagògic,	entre	d’altres.	

	

El	treball	amb	les	famílies	és	complex	i	compta	amb	múltiples	variants	que	suposa	que	

l’educador	 ha	 de	 dissenyar	 diferents	 estratègies	 i	 aspectes	 educatius	 que	 fomentin	

bases	 i	recursos	per	 la	realitat	diària	en	 la	que	treballen	 les	famílies.	Els	autors	F.	del	

Valle	 et	 al.	 (2008:173)	 fan	 palesa	 de	 la	 importància	 d’un	 sistema	 complert	 de	

monitoratge	 a	 les	 famílies,	 per	 part	 de	 les	 diferents	 administracions,	 per	 poder	

extreure	 conclusions	 sobre	 els	 sistemes	 de	 seguiments	 donats	 i	 els	 que	 caldria	

instaurar,	 fent	 recalcament	 en	 la	 necessitat	 de	 crear	 un	 sistema	 flexible	 que	 porti	 a	

terme	 “avaluacions	 continuades,	 a	 vegades	 formatives,	 altres	 sumatòries,	 a	 vegades	

internes,	altres	externes”.	D’altra	banda,	s’ha	de	tenir	present	el	procés	que	viuen	tots	

els	agents	implicats	al	 llarg	de	l’acolliment	i	els	canvis	que	es	donen,	per	comprendre	

que	 en	 segons	 quines	 situacions	 es	 pot	 percebre	 el	 seguiment	 i	 el	 suport	 del	 tècnic	

com	un	control	i	revertir	aquesta	realitat,	en	moltes	ocasions	és	complex.		

	

Entre	 les	moltes	 funcions	 i	 tasques	que	porta	a	terme	 l’educador	social	com	a	tècnic	

d’acollides	 infantils	en	família	aliena,	un	seguiment	molt	rellevant	 i	bastant	recent	és		

l’informe	de	“la	veu	del	nen”;	en	el	cas	de	l’acompanyament	es	dirigeix	i	representa	el	

que	l’altre	vol	dir	per	possibilitar	a	l’infant,	els	seus	sentiments,	emocions	i	pors	i	a	la	

seva	situació	però,	com	diu	Tomaz	Tadeu	da	Silva	(2001:33)	s’ha	d’escoltar	de	manera	

activa	 perquè	 “qui	 parla	 per	 l’altre	 controla	 les	 formes	 de	 parlar	 d’aquest”	 i	 en	 el	

vincle,	 no	 es	 parla	 per	 ell,	 s’ensenya	 amb	 la	 cultura	 i	 les	 emocions	 perquè	 el	 propi	

menor	generi	opinions	i	paraules	i	extregui	 les	seves	conclusions,	passi	els	seus	dols	i	
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treballi	la	resiliència.	La	participació	activa	suposa	un	element	de	connexió	donat	que	

sempre,	tot	i	les	voluntats	i	vinculacions	que	el	professional	impliqui,	és	l’acompanyat	

qui	ho	porta	a	terme,	ja	que	els	educadors	“no	poden	recórrer	el	camí	per	ningú,	poden	

recorre’l	 amb	 algú	 però	 no	 en	 el	 seu	 lloc.	 [...]	 no	 poden	 anticipar	 la	 decisió,	 la	

necessitat,	la	paraula	de	l’altre”	(Planella,	2012:94-95).	En	tots	els	casos,	el	procés	que	

es	dóna	amb	el	vincle	i	 l’acompanyament	s’ha	de	construir	 i	no	ve	donat,	per	tant	es	

genera	una	funció	filiadora	amb	el	social	(Tizio,	2013).		

	

L’Educació	social	ha	de	ser	una	professió	generadora	de	contextos	educatius	i	accions	

mediadores	 i	 formatives.	 El	 professional	 han	 de	 partir	 del	 convenciment	 i	 la	

responsabilitat	 que	 la	 seva	 tasca	 professional	 és	 acompanyar	 a	 l’infant	 i	 la	 família	

acollidora	a	la	resolució	de	les	seves	necessitats	o	problemes.	Les	seves	accions	socials	

i	educatives	han	de	procurar	sempre	una	aproximació	directa	amb	 les	persones	amb	

les	 quals	 treballen,	 i	 afavorir-hi	 els	 processos	 educatius	 que	 els	 permetin	 un	

creixement	personal	positiu	i	una	integració	crítica	a	la	comunitat	a	la	qual	pertanyen.	

	

Les	principals	 competències	amb	 les	que	ha	de	comptar	 l’Educador	 social	 segons	els	

Documents	professionalitzadors	ASEDES	(2007)	són:	

	

o L’habilitat	de	 sentir	 una	 cura	especial	 i	 compromís	per	 la	 feina	que	

porta	 a	 terme.	 Ser	 empàtic,	 dotar	 de	 suport	 i	 ser	 sensible	 a	 les	

necessitats	i	demandes	de	l’infant	i	les	famílies	acollidores.		

o Conèixer	 el	 seu	 rol,	 el	 sistema	 i	 els	 passos	 i	 pautes	 a	 seguir	 en	

l’estructura.	

o Capacitat	 per	 resoldre	 problemes	 i	 prendre	 decisions	 de	 manera	

creativa	i	ràpida.	Saber	mediar	en	situacions	de	risc	i	conflicte.	

o Reflexivitat	 i	 autocrítica	 entorn	 del	 propi	 treball	 i	 les	 seves	

implicacions.	

o Compromís	 ètic	 amb	 les	 persones,	 les	 institucions	 i	 la	 pràctica	

professional.	
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o Identificació	 i	 emissió	 de	 judicis	 raonats	 sobre	 problemes	

socioeducatius	per	millorar	la	pràctica	professional.	

o Diagnòstic	 de	 situacions	 complexes	 que	 fonamentin	 el	

desenvolupament	d’accions	socioeducatives.	

o Disseny	de	plans,	programes	i	activitats	d’intervenció	socioeducativa	

endiferents	 contextos.	 I	 l’aplicació	de	metodologies	específiques	de	

l’acció	socioeducativa.	

o Estar	en	constant	formació	i	reciclatge	per	poder	adaptar-se	a	noves	

situacions	i	problemàtiques.	

4.4.2	Seguiment	tècnic	durant	procés	d’acolliment	

Crec	 que	 és	 molt	 rellevant	 la	 importància	 de	 l’aspecte	 professional	 dels	 educadors	

socials	 en	 el	 seguiment	 dels	 casos,	 com	estableix	 el	 Síndic	 de	Greuges	 (2013:16)	 “el	

suport	a	les	famílies	i	persones	acollidores	ha	estat	provat	en	diversos	estudis	com	un	

punt	clau	de	 l’èxit	dels	acolliments”	 i,	per	 tant,	és	necessari	 reflexionar	sobre	aquest	

procés	 i	 tractar	 de	 situar	 la	 transcendència	 del	 paper	 dels	 educadors	 socials	 com	 a	

agents	 claus	 d’aquest	 sistema	 de	 protecció	 a	 la	 infància	 i	 l’adolescència.	 En	 aquest	

seguiment,	el	treball	en	equip	és	un	aspecte	clau	i	 imprescindible	en	una	situació	tan	

delicada	 com	 un	 acolliment	 en	 el	 que	 intervenen	 moltes	 persones	 alhora,	 i	 és	

necessària	una	comunicació	fluida	per	tal	que	tot	evolucioni	adequadament	(Amorós,	

2003).		

	

Les	 tasques	que	porten	a	 terme	els	educadors	 socials	al	 llarg	del	procés	 són	moltes;	

informes	de	seguiment	semestrals	amb	les	famílies	i	 l’informe	de	“la	veu	del	nen”	on	

es	 treballen	 les	emocions	 i	 vulnerabilitats	dels	 infants	per	mitjà	de	dinàmiques	 i	 jocs	

adaptats	 a	 la	 seva	 edat,	 visites	 al	 domicili	 dels	 acollidors,	 seguiment	 amb	 tots	 els	

agents	psicosocials	 involucrats	amb	els	 infants	per	poder	 fer	un	seguiment	complert,	

tant	 presencials	 amb	 reunions	 com	 telefònic,	 per	 correu,	 etc.,	 acompanyament	 als	

infants	 a	 les	 trobades	 amb	 les	 famílies	 d’origen,	 tramitacions	 de	 documentació,	
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permisos,	reunions	amb	Institucions	i	l’Administració	Pública,	plans	d’acoblament	dels	

casos	i	de	retorn	s’hi	s’escau,	tramitacions	de	permisos	i	documentació,	entre	d’altres.	

	

Al	 llarg	 del	 procés,	 tant	 en	 el	 vincle	 com	 en	 l’acompanyament,	 existeix	 un	

reconeixement	 a	 l’altre.	 Es	 traça	 una	 relació	 simètrica	 on	 l’agent	 educatiu	 ofereix	

suport,	i	la	família	acollidora,	compromís,	per	arribar	a	un	objectiu	plegats,	“un	procés	

conjunt	 de	 construcció	 de	 coneixement	 al	 voltant	 de	 les	 activitats	 proposades”	

(Planella,	2012:198).	Es	treballa	des	de	la	proximitat,	a	través	del	joc,	de	la	igualtat,	de	

la	motivació	i	de	l’experiència	per	identificar-se	i	trobar	punts	d’encontre	

4.4.3	Tasca	pedagògica	de	l’Educador	social	

“Lo	que	se	requiere	es	tomar	con	toda	seriedad	estos	acogimientos,	desde	el	inicio	con	

una	buena	selección	y	formación,	también	con	un	seguimiento	cercano	y	frecuente,	y	

lo	mas	importante,	desplegando	los	necesarios	apoyos	económicos	y	técnicos	para	que	

éstas	familias	se	sientan	con	fuerzas	y	recursos”	Del	Valle,	et	al.	(2009:40).	

	

La	 formació	 de	 les	 famílies	 acollidores	 és	 una	 acció	 educativa	 de	 sensibilització,	

d’aprenentatge,	 d’entrenament	 i	 les	 pràctiques	 dels	 acollidores	 en	 l’educació	 dels	

infants	 acollits.	 L’adquisició	 de	 competències	 parentals	 és	 una	 tasca	 complexa	 però	

fonamental	 per	 a	 la	 preservació	 de	 l’espècie	 humana.	 Segons	 Barudy	 i	 Dantagnan	

(2009),	 	és	el	resultat	de	processos	complexos	en	els	quals	 intervenen	i	s’hi	barregen	

diferents	aspectes:	

	

- Les	possibilitats	personals	innates	marcades	per	factors	hereditaris.	

- Els	 processos	 d’aprenentatge,	 els	 quals	 estan	 influenciats	 pels	

moments,	històrics,	els	contexts	socials	i	la	cultura.	

- Les	experiències	de	bon	tracte	o	mal	tracte	que	els	futurs	pares	han	

conegut	 en	 les	 seves	 històries	 personals,	 sobretot	 en	 la	 infància	 i	 en	

l’adolescència.	
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Segons	 Sallés	 i	 Ger	 (2012:29)	 les	 funcions	 han	 de	 transmetre	 els	 educadors	 cap	 als	

acollidors	 són:	 la	 parental	 de	 protecció,	 l’afectiva,	 la	 d’estimulació	 i	 l’educativa.	 Els	

aspectes	 a	 transmetre	 i	 mantenir	 per	 una	 parentalitat	 competent	 segons	 Barudy	 i	

Dantagnan	 (2009)	 són:	 les	 nutritives,	 cures,	 afectes	 i	 estimulació,	 la	 protecció,	 la	

socialització,	 les	 necessitats	 educatives	 i	 la	 resiliència.	 L’Educador	 té	 l’encàrrec	 de	

vetllar	perquè	aquestes	premisses	s’acompleixin	i	que	els	acollidors	contribueixin	a	la	

formació	positiva	de	l’autoconcepte	i	l’autoestima	positiva	de	l’infant.		

	

L’aportació	de	coneixement,	 cultura,	valors	 i	motivació	per	part	de	 l’educador	 tant	a	

l’infant	 com	a	 les	 famílies	 acollidores,	 ha	 de	 ser	 progressiu	 i	 adaptat	 a	 la	 realitat	 de	

cada	moment	però	sempre	constant.		

	

Les	 intervencions	 s’han	 de	 basar	 en	 accions	 destinades	 a	 (Barudy,	 2009;	 Cyrulnik,	

2002):	

• Oferir	 vincles	 afectius	 segurs,	 fiables	 i	 amb	 continuïtat	 com	 a	mínim	

amb	un	adult	significatiu,	preferentment	del	seu	entorn	familiar.	

• Facilitar	 processos	 relacionals	 que	 permetin	 dotar	 de	 significat	 les	

experiències.	

• Proporcionar	recolzament	social.	

• Facilitar	 la	 participació	 dels	 infants,	 joves,	 pares	 i/o	 professionals	 en	

xarxes	 i	 dinàmiques	 socials	 destinades	 a	 obtenir	 una	 millora	 en	 la	

distribució	 de	 la	 riquesa,	 a	 obtenir	 més	 justícia	 i	 assegurar	 els	 bons	

tractes	i	l’eradicació	de	la	violència	en	les	relacions	humanes,	etc.	

• Promoure	i	participar	de	processos	educatius	que	potenciïn	el	respecte	

dels	drets	de	totes	les	persones,	especialment	de	la	infància,	així	com	

el	respecte	per	la	naturalesa.	

• Participar	 en	 activitats	 amb	 continguts	 relacionats	 amb	 valors,	 que	

permetin	un	compromís	social,	etc.	

• Afavorir	les	experiències	que	promoguin	l’alegria	i	l’humor	

• Afavorir	el	desenvolupament	de	la	creativitat	i	l’art.	
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Per	 tant,	 la	 resiliència	 és	 un	 concepte	 que	 apareix	 amb	 força	 en	 el	 camp	 de	 la	

intervenció	psicoeducativa	en	famílies	amb	risc	d’exclusió	social	o	amb	infants	que	han	

viscut	 situacions	 d’adversitat.	 No	 menys	 important	 és	 destacar	 la	 necessitat	 de	

fomentar	 la	 resiliència	 en	 l’entorn	 familiar,	 ja	 que	 permet	 als	 menors	 superar	

situacions	d’adversitat	que	es	puguin	donar.	

	

Els	programes	d’educació	familiar	són	un	dels	recolzaments	que	poden	satisfer	aquesta	

necessitat	formativa.	Però,	què	entenem	per	formació	d’acollidors?	La	formació	és	una	

acció	 educativa	 de	 sensibilització,	 d’aprenentatge,	 d’entrenament	 i/o	 de	 clarificació	

dels	valors,	 les	actituds,	 transmissió,	desenvolupament	 i	promoció	de	 la	cultura,	 i	 les	

pràctiques	 dels	 guardadors	 en	 l’educació	 dels	 seus	 fills	 (Martín,	Márquez	 i	 Rodrigo,	

2009).	

	

Els	programes	i	activitats	realitzades	amb	acollidors	com	les	formacions,	seguiments	o	

entrevistes	 pretenen	 facilitar	 que	 les	 famílies	 o	 altres	 adults	 amb	 responsabilitats	

educatives	familiars,	adquireixin	estratègies	personals,	emocionals	i	educatives	que	els	

permet	 implicar-se	 de	 forma	 eficaç	 en	 la	 construcció	 d’una	 dinàmica	 de	 convivència	

familiar	positiva	i	en	el	desenvolupament	de	models	parentals	adequats	pels	infants	i	

joves.	 Amb	 això	 s’espera	 que	 les	 famílies	 puguin	 prevenir	 i	 afrontar	 de	 forma	

constructiva	 problemes	 i	 conflictes	 familiars	 que	 podrien	 arribar	 a	 produir	 efectes	

negatius	en	el	desenvolupament	personal	dels	seus	membres,	tant	en	els	infants	com	

en	els	adults.	

	

L’organització	dels	de	les	formacions,	la	configuració	dels	objectius,	els	continguts,	els	

mètodes	 i	 els	procediments	d’avaluació,	he	pogut	 veure	que	varien	depenent	de	 les	

necessitats	 dels	 participants,	 les	 característiques	 del	 context	 des	 del	 que	 parteix	 la	

intervenció,	 els	 enfocaments	 teòrics	 que	 emmarquen	 els	 programes	 i	 els	 models	

d’intervenció	adoptats	per	 referent	del	cas	 i	 l’equip	 tècnic.	Avaluar	 les	competències	

parentals	 és	 un	 procés	 complex	 i	 sovint	 manquen	 instruments	 psicomètrics	 que	
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permetin	fer	una	valoració	objectiva	(Sallés	i	Ger;	2012:43)	per	tant,	crec	que	l’escolta	

activa	i	 l’observació	són	altres	trets	característics	per	poder	fer	un	seguiment	acurat	i	

traslladar	coneixement	i	suport	a	les	famílies	acollidores.		

5.	Anàlisi	i	discussió	del	resultats	obtinguts:	Propostes	de	millora	

	 5.1	Capacitat	de	fer	front:	La	figura	de	l’educador	social	

Per	tots	els	motius	esmentats	anteriorment	l’educador	social	compta	amb	una	mirada	

diferent	a	la	resta	de	professionals	de	l’àmbit,	que	veu	a	la	persona	de	manera	holística	

i	 permet	 acompanyar-lo	 tenint	 en	 compte	 totes	 les	 seves	 realitats.	 	 Especialment	 es	

dóna	importància	a	la	“especialització”	d’aquests	professionals.	He	pogut	extreure	de	

la	recerca	que	la	realitat	social	requereix	que	cada	cop	més,	els	educadors	socials,	igual	

que	 professionals	 d’altres	 àmbits,	 s’especialitzin	 i	 comptin	 amb	un	 bagatge	 personal	

d’experiència	que	els	permeti	 comptar	amb	 recursos	pràctics	per	poder	acompanyar	

als	infants	i	a	les	famílies	acollidores.		

	

“[...]	Crec	que	el	rol	de	l’educador,	al	menys	en	el	nostre	equip	veiem	

que,	si	els	educadors	venen	de	centres,	tenen	una	mirada	més	global	

del	nen.	I	poden	donar	pautes	a	les	famílies...	tot	i	que	també	t’hi	pots	

trobar	 amb	 d’altres	 professionals	 que	 també	 tenen	 aquesta	 mirada,	

però	jo	crec	que	el	rol	de	l’educador	en	acolliments,	si	és	un	educador	

que	ve	de	 l’àmbit	de	 la	 infància,	pot	donar	pautes	a	 les	 famílies	més	

concretes	 i	 pot	 entendre	 la	 globalitat	 d’aquest	 nen”.	 (Extret	

d’entrevista	a	tècnica	d’acollides.	Annex	pàgina	92)	

	 	

He	observat	que	les	capacitats	concretes	amb	les	que	compte	l’educador	social	són	les	

d’estar	present	amb	la	família,		l’infant	i	fer	de	referent,	però	sobretot,	d’acompanyant	

de	manera	 propera,	 que	 coneix	 el	 cas	 a	 fons	 i	 que	 està	 disponible	 per	 solucionar	 o	

donar	suport	si	se’l	necessita.	El	plantejament	és,	com	veuen	les	famílies	als	educadors	

socials	tècnics	en	acollides?	
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	“No	 la	 tinc	 com	a	 referent	del	 sistema,	potser	 sí	 que	ho	és,	 però	és	

alguna	 cosa	 més	 que	 referent	 del	 sistema	 per	 mi.	 El	 referent	 del	

sistema	no	el	tens	sempre	a	mà,	has	de	demanar	dia	i	hora,	i	a	ella	no,	

si	no	pot	parlar	amb	tu	perquè	està	en	una	reunió,	et	truca	més	tard.	

No	 és	 el	 metge	 de	 capçalera.	 És	 una	 persona	 propera	 nostra	 que	

sempre	 és	 la	 primera	 persona	 que	 trobes	 i	 tampoc	 he	 hagut	 d’anar	

més	enllà.	No	he	tingut	necessitat	d’anar	més	enllà.	Sempre	hem	anat	

bé	juntes”.	(Extret	d’entrevista	a	Mare	acollidora.	Annex	pàgina	95)	

	

Segons	 he	 percebut,	 generar	 aquest	 vincle	 de	 confiança	 és	 el	 més	 complex	 pels	

professionals,	perquè	el	nivell	d’exigència	de	 les	 famílies	és	alt	per	portar	a	 terme	 la	

seva	comesa	 i	han	de	ser	els	professionals	socials	els	que	ensenyin	 i	 transmetin	com	

ser	“capaços	de	donar	suport	afectiu	als	infants,	transmetent-los	que	els	successos	de	

la	 vida	 són	 part	 d’un	 procés	 continu	 on	 existeixen	 pertorbacions	 i	 consolidacions”	

(Barudy,	2009).	Per	aquest	motiu	els	propis	professionals	reconeixen:	

	

“Crec	que	són	molt	importants	les	entrevistes	amb	la	família,	tenir	una	

bona	 comunicació,	 sintonia.	 Crear	 un	 vincle	 de	 confiança	 per	 poder	

anar	treballant	els	aspectes	que	tu	valores	com	a	més	necessaris,	que	

vas	detectant,	 i	 sobretot	tenir	molt	contacte	amb	 la	 família,	crec	que	

això	 és	 clau.	Que	 no	 sigui	 només	 un	 seguiment	 protocol·lari	 sinó	 un	

contacte	real	 i	un	seguiment	real.	També	poder	trobar-te	amb	el	nen	

[...].”(Extret	d’entrevista	a	tècnica	d’acollides	B.	Annex	pàgina	90)	

	

Es	 fa	 palesa	 que	 és	molt	 necessari	 fer	 una	 feina	 preventiva,	 per	 poder	 evitar	 que	 la	

situació	sigui	irreversible	i	conscienciar	a	les	famílies	acollidores	que	quan	tot	va	bé,	és	

quan	s’han	de	tenir	presents	les	indicacions	i	seguiments	dels	tècnics.		

	

“Hi	 ha	 famílies	 que	 ho	 veuen	 com	 un	 seguiment	 protocol·lari,	
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administratiu...	no	ho	rebutgen	perquè	saben	que	és	el	que	toca	però	

ho	veuen	com	un	tràmit.	Que	s’ha	de	fer	perquè	la	DGAIA	així	ho	dicta,	

així	que	ho	interpreten	com	un	control...	ho	veuen	així,	o	al	menys	és	

bastant	 habitual.”(Extret	 d’entrevista	 a	 tècnica	 d’acollides	 B.	 Annex	

pàgina	92)	

	

Un	 altre	 aspecte	 propi	 dels	 educadors	 socials	 és	 la	 referència	 pel	 menor.	 En	 tot	 el	

procés	 d’acolliment,	 qui	 l’ha	 tranquil·litzat	 i	 qui	 la	 pogut	 preveure	 de	 possibles	

escenaris	per	situar-lo	i	poder	treballar	sobre	els	canvis	que	es	poden	arribar	a	donar,	i	

alhora	també,	aquest	professional	acostuma	a	ser	el	referent	més	estable	amb	el	que	

ha	 conviscut	 l’infant.	 És	 la	 persona	 que	 el	 va	 acompanyar	 al	 centre	 o	 de	 la	 família	

d’urgència,	li	va	presentar	la	família	a	la	que	aniria	acollit,	li	va	explicar	el	procés,	els	va	

presentar,	coneix	també	a	la	seva	família	biològica	i	l’acompanya	a	les	visites	i	trobades	

amb	ells,	coneix	la	seva	escola,	psicòleg,	espai	de	lleure...	etc.		

	

Es	 vol	 remarcar	 la	 importància	 de	 l’aspecte	 professional,	 com	 estableix	 el	 Síndic	

(2013:17)	 “el	 suport	 a	 les	 famílies	 i	 persones	 acollidores	ha	estat	provat	 en	diversos	

estudis	com	un	punt	clau	de	l’èxit	dels	acolliments”	i,	per	tant,	és	necessari	reflexionar	

sobre	 aquest	 procés	 i	 tractar	 de	 situar	 la	 transcendència	 del	 paper	 dels	 educadors	

socials	com	a	agents	claus	d’aquest	sistema	de	protecció	a	la	infància	i	l’adolescència.	

Proporciona	seguretat	i	estabilitat	als	menors	acollits,	dos	aspectes	molt	necessaris	per	

a	ells.		

	

En	 les	 situacions	que	es	donen	en	 la	pràctica	educativa	m’ha	semblat	motivador	 i	és	

inspirador	 el	 veure	 a	 professionals	 amb	 experiència	 portar	 a	 terme	 la	 seva	 tasca	

professional	 des	 de	 la	 responsabilitat	 de	 transmetre,	 desenvolupar	 i	 promocionar	 la	

cultura	 de	manera	 naturalitzada.	 “El	 acto	 intencional	 de	 educar	 incluye	 una	 posición	

hacia	la	responsabilidad	de	transmitir	que	sobrepasa,	con	creces,	la	propia	acción	de	la	

transmisión”	(Sáez	Carreras,	2011:157).	
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5.1.1	Funcionalitat	i	seguiments	tècnics:	Dificultats	en	el	procés.	

El	 bon	 tracte	 és	 la	 capacitat	 dels	 acollidors	 per	 respondre	 correctament	 a	 les	

necessitats	 infantils	 de	 cura,	 protecció,	 educació,	 respecte,	 empatia	 i	 vinculació	 que	

permeten	assegurar	als	infants	un	desenvolupament	equilibrat	a	tots	els	nivells.			

Crec	que	 cal	potenciar	 i	 treballar	 el	 coneixement	del	 recurs	perquè	els	professionals	

socials	puguin	portar	a	 terme	 la	 seva	 tasca	amb	 les	garanties	de	que	 la	 tasca	 té	una	

finalitat	comunitària	i	arriba	a	tothom.	“Lo	que	se	requiere	es	tomar	con	toda	seriedad	

estos	acogimientos,	desde	el	inicio	con	una	buena	selección	y	formación,	también	con	

un	seguimiento	cercano	y	frecuente,	y	lo	más	importante,	desplegando	los	necesarios	

apoyos	 económicos	 y	 técnicos	 para	 que	 éstas	 familias	 se	 sientan	 con	 fuerzas	 y	

recursos.”	El	Valle	et	al.	(2009:40)	

	

A	mida	que	he	anat	 realitzant	 l’observació	dels	 seguiments	 tècnics	 considero	que	es	

basen	sobretot	en:		

	

• La	 preservació	 de	 l’infant	 en	 relació	 amb	 la	 seva	 situació	 familiar:	

fomentant	 l’acceptació	 de	 la	 seva	 situació,	 treballant	 la	 resiliència	 i	

eximint	 al	menor	 de	 culpabilitat	 o	 responsabilitat	 per	 la	 realitat	 que	

viu.	Situant	a	tots	els	agents	que	intervenen	en	el	seu	acompanyament	

i	fomentant	una	bona	relació	amb	la	seva	família	d’origen.	

• Preservar	 el	 recurs	 d’acolliment	 i	 el	 sistema	 de	 protecció:	 donant	

missatges	 que	 reforcin	 la	 seva	 pròpia	 figura	 per	 tranquil·litzar	 al	

menor.	Explicant	 les	visites,	els	 seguiments,	 les	entrevistes	 i	 totes	 les	

tasques	que	es	porten	a	terme	en	relació	a	l’infant.	També	cooperant	

amb	tota	la	xarxa	que	envolta	el	cas.	

• Acceptar	 la	 responsabilitat	 de	 l’adult:	 prendre	 consciència	 dels	 fets,	

acceptar	 i	 comprendre	 les	 conseqüències	 que	 les	 han	 originat	 i	

capacitar	 als	 acollidors	 en	 les	 seves	 limitacions	 parentals	 per	 tal	
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d’assumir	un	bon	rol	i	situar-se	en	l’acolliment.		

• Preservar	el	benestar	emocional	del	nen:	 treballant	amb	ell	 les	seves	

característiques	 i	 el	 moment	 evolutiu	 que	 estigui	 vivint.	 Poder	

mantenir	 una	 relació	 afectiva	 adequada	 que	 li	 permeti	modificar	 les	

impulsivitats	i	els	qüestionament	per	manifestacions	de	disponibilitat	i	

competències	d’empatia.		

	

Malgrat	 les	 realitats	 viscudes	 i	 la	 capacitat	 amb	 la	que	 compte	 tècnics	d’acollida,	 en	

moltes	 ocasions,	 sorgeixen	 les	 ja	 mencionades	 “dificultats	 en	 el	 procés”	 que	 venen	

donades	per	un	seguit	de	qüestions	que	considero	que	són	d’especial	rellevància	i	que	

s’han	de	 tenir	 en	 compte	per	poder	millorar	 les	 acollides	 infantils	 en	 família	 aliena	 i	

fomentar	que	aquest	projecte	arribi	a	més	infants	i	famílies.		

	

Tot	i	les	formacions	prèvies	a	la	validació	de	les	famílies	acollidores	per	situar-les	en	el	

procés	 i	 entendre	 el	 circuit	 i	 les	 realitats	 que	 es	 trobaran,	 les	 recomanacions	 dels	

tècnics	són	 les	de	rebre	altres	formacions	periòdiques	per	entendre	aspectes	clau	en	

l’acolliment	 i	 comprenen	 que,	 la	 realitat,	 en	 moltes	 ocasions,	 és	 més	 dura	 del	 que	

s’esperen.		

	

“L’Acoblament	nostre,	per	nosaltres	situar-nos,	situar-lo	amb	ell,	va	ser	

complicat.	 Va	 ser	 difícil	 adaptar-se	 a	 la	 nova	 vida	 i	 a	 un	 nen	 “ja	 fet”	

amb	 una	 motxilla	 a	 sobre	 que	 porta	 que	 tu	 desconeixes...	 o	 que	 al	

menys	no	ho	coneixes	tot.	Sabem	que	és	una	cosa	que	ha	de	ser	així	

però	realment	és	una	cosa	que	legalment	està	molt	estipulat	però	que	

tens	molt	poca	 informació...	Et	diuen	dades	molt	 concretes:	 “La	 seva	

mare,	 tal,	 pare	 desconegut,	 tal...”	 però	 no	 tens	 una	 visió	 molt	

complerta	del	nen.”	[...]	“Va	ser	complicat...	Recordo,	per	exemple,	el	

concepte	“meu”.	Quan	tu	li	donaves	una	joguina	pensava	“amb	qui	ho	

comparteixo?”	i	li	deies	que	era	només	per	ell	i	va	arribar	un	moment	

que	era	molt,	molt	possessiu	i	amb	nosaltres	també.	Va	ser	complicat	
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però	més	per	nosaltres	emocionalment	perquè	vam	passar	de	ser	dues	

persones	que	fèiem	una	vida,	i	de	sobte,	uns	horaris,	un	nen...	El	tema	

de	 l’acollida	 el	 vam	 interioritzar-ho	molt	 bé	 però	 el	 que	més	 ens	 va	

costar	va	ser	el	canvi	de	vida.”	(Extret	d’entrevista	al	pare	acollidor	J.	

Annex	pàgina	84).	

	

És	 important	 que	 els	 professionals	 socioeducatius	 puguin	 orientar	 i	 explicar	 als	

acollidors	 els	 motius	 que	 originen	 que	 es	 prenguin	 les	 decisions	 que	 es	 prenen	 en	

algunes	ocasions,		i	que	no	“treballin	a	cegues”,	així	com	generar	confiança	donat	que,	

durant	les	entrevistes	les	famílies	han	deixat	palesa	que	“no	compten	amb	tota	la	foto”	

i	consideren	que	se’ls	ha	d’orientar:	

	

“[...]	Jo	agafo	un	nen	que	no	sé	els	problemes	que	té	ni	que	ha	viscut...	

imagina’t	si	és	important!	recordo	quan	vaig	anar	al	metge	amb	el	J.	al	

principi,	és	una	xorrada,	però	em	deia	“Le	han	operado	alguna	vez?”	i	

jo	 contestava	 “no	 lo	 sé”...	 “lo	 amamanto	 su	madre?”...	 “no	 lo	 sé”...	

“fue	 a	 la	 guardería?”...	 “no	 lo	 sé”...	 Jo	 no	 sabia	 resi	 penso	 que	 se	

m’hauria	 d’haver	 explicat.	 I	 les	 fotos	 fa	molt	 poc	 que	 les	 tenim,	 dos	

mesos	 o	 tres	 de	 la	 família	 del	 J.	 I	 el	 llibre	 que	 té	 a	 l’habitació	 li	 van	

donar	al	centre,	quan	va	marxar.	Clar,	jo	amb	el	J.	porto	5	anys	i	no	sé	

gaire	 de	 la	 seva	 vida	 anterior.	 No	 sé	 si	 cal...	 però	 treballo	 a	 cegues.	

(Extret	d’entrevista	a	mare	acollidora	D.	Annex	pàgina	101)	

	

Considero	que	s’han	de	poder	treballar	les	limitacions	amb	les	famílies	acollidores	i	la	

resiliència	per	 fer	 front	a	 les	 realitats	que	es	donen	al	 llarg	de	 l’acolliment	 treballant	

conjuntament	amb	l’equip	i	la	resta	d’agents	socioeducatius.		

	

“[...]	 Després	 fem	 coordinacions	 amb	 escoles,	 amb	 psicòlegs,	

entrevistes	amb	els	acollidors	perquè	també	és	veritat	que	de	vegades	

necessites	seure	amb	els	acollidors	per	poder	situar-los	perquè	surten	
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moltes	 coses	 i	 necessiten	 molt	 acompanyament,	 és	 un	

acompanyament	 tant	per	 la	 família	acollidora	 com	pel	nano”.	 (Extret	

d’entrevista	a	tècnica	d’acollides	B.	Annex	pàgina	101)	

	

En	la	majoria	ocasions	sorgeix	una	dualitat	emocional	que	provoca	confrontacions	dins	

del	 propi	 nen	 i	 que	 s’han	 de	 treballar	 però,	 com	 han	 anat	 valorant	 els	 diferents	

educadors	 entrevistats	 al	 llarg	 de	 la	 recerca,	 no	 sempre	 és	 viable	 acabar	 amb	 el	

conflicte	de	lleialtat	que	pateixen.			

	

Aquest	 es	 dóna	 quan	 un	 nen	 o	 una	 nena	 se	 sent	 entre	 desitjos	 i	 expectatives	

contradictòries	entre	els	seus	adults	de	referència,	normalment	amb	els	seus	pares,	 i	

afecten	la	seva	estabilitat	emocional	fent-li	sentir	que	si	es	posa	del	costat	d'un,	l'altre	

pot	sentir	que	el	traeix	i	viceversa.	Aquest	conflicte	s'origina	moltes	vegades	quan	els	

adults	 transmeten	 al	 mateix	 nen	 o	 nena	 peticions	 o	 expectatives	 diferents	 i	 sovint	

contraposades,	assenyalant	que	si	es	fa	cas	a	un	se	traeix	l’altre	i	viceversa.	Però	també	

es	produeix	sovint	davant	situacions	en	què	els	adults,	encara	no	explicitant	missatges	

inadequats,	 tampoc	 ajuden	 a	 gestionar	 les	 pors,	 ambivalències	 i	 sentiments	 que	 els	

nens	viuen	en	situacions	de	conflicte	entre	els	seus	pares	o	entre	les	seves	figures	de	

referència.	

	

Durant	 aquest	 camí,	 sol	 ser	 molt	 habitual	 i	 pràcticament	 inevitable	 que	 sorgeixin	

comparacions	entre	les	dues	famílies	i	que	els	mateixos	menors,	que	en	general	veuen	

millorada	 la	 seva	 situació,	 tinguin	dubtes	 sobre	quina	 família	volen	més.	Així	mateix,	

moltes	 famílies	 biològiques	 pensen	 i	 tenen	 por	 de	 que	 els	 seus	 fills	 prefereixin	 a	 la	

família	d'acollida	que	a	la	seva	pròpia	família.	Quan	això	succeeix,	intenten,	de	manera	

inadequada,	que	els	seus	fills	els	vulguin	més	a	ells	i	els	hi	prometin	lleialtat	a	la	seva	

família	d’origen.		

	

En	alguns	casos	també	succeeix	que	la	pròpia	família	acollidora	pot	tenir	un	sentiment	

d'apropiació	del	menor	acollit	 fet	que	dificulta	 i	entorpeix	el	manteniment	del	vincle	
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amb	 la	 família	 biològica.	 A	 aquest	 tipus	 de	 casos	 els	 professionals	 es	 refereixen	 de	

manera	comú	com	"adopcions	encobertes"	ja	que	el	desig	real	de	la	família	acollidora	

és	el	d'adoptar	un	nen	o	una	nena.		

	

En	aquest	punt,	ja	sigui	pels	sentiments	dels	mateixos	nens	o	per	les	maniobres	de	les	

dues	 famílies,	 sorgeixen	molts	 conflictes	 de	 lleialtats.	 Perquè	 la	mesura	 d'acolliment	

sigui	 encertada	ha	d'haver	un	equilibri	 entre	 les	 tres	parts	 afectades	 (menor,	 família	

biològica	 i	 família	 acollidora)	 i	 s’ha	 de	 treballar	 sempre	 amb	 el	 suport	 dels	

professionals	 i	 amb	 el	 seguiment	 d’altres	 agents	 especialitzats	 com	 psicòlegs	 o	

terapeutes.	

	

Com	manté	Rico	(2001)	al	seu	estudi27	d’utilització	de	tècnica	narratives	per	abordar,	

amb	els	menors,	els	conflictes	de	lleialtats:	“[...]	Quan	el	risc	és	alt	 i	 les	dues	famílies	

estan	posant	impediments	perquè,	tant	les	visites	com	l'acolliment,	siguin	positius	per	

al	menor,	 el	 treball	 del	 professional	 és	molt	més	 exhaustiu	 i	 complicat.	 El	menor	 es	

troba	al	mig	d'una	guerra	entre	dues	 famílies,	el	que	 li	produeix	molt	malestar	 i	pot	

provocar	que	desenvolupi	 una	patologia.	 El	 treball	 del	 professional	 en	 aquest	 cas	 és	

molt	complicat	i	en	moltes	ocasions	es	produeix	un	cessament	de	l'acolliment,	havent	

de	 passar	 el	menor	 a	 un	 centre	 d'acolliment	 residencial	 i	 patint	 una	 vegada	més	 un	

abandonament,	amb	el	conseqüent	dany	emocional”.	

	

Aquesta	situació	també	crea	fantasmes	a	les	famílies	que	projecten	en	l’altre	les	seves	

inseguretats	i	en	un	sentiment	d’engany,	creient	que	és	en	benefici	del	nen,	traslladen	

a	 aquest	 les	 seves	pors	 provocant	 accentuar	 aquesta	dualitat	 i	 conflicte.	Un	 aspecte	

comú	 en	 el	 que	 coincideixen	 els	 educadors	 socials	 com	 a	 base	 perquè	 aquestes	

situacions	no	es	donin	o	es	redueixin	és:		

																																																								

	
27	Rico,	 A.	 (2001)	 “Utilización	 de	 técnicas	 narrativas	 para	 abordar,	 con	 los	menores,	 los	 conflictos	 de	

lealtades”.	Escuela	Vasco	–	Navarra	de	Terapia	Familiar.		
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“Crec	que	és	molt	important	per	un	nano	el	fet	de	veure	la	seva	mare	i	

el	 seu	 pare	 i	 que	 aquests	 no	 sàpiguen	 realment	 amb	qui	 està	 vivint,	

amb	qui	 comparteix	 el	 dia	 a	 dia	 és	 dur	 perquè	 aquest	 nano	 s’adona	

que	 té	 dues	 realitats	 i	 que	 aquestes	 realitats	 no	 es	 coneixen.	 Què	

millor	per	aquest	nano	que	veig	que	els	seus	pares	d'acollida	i	el	seus	

pares	 biològics	 tenen	 contacte	 i	 es	 coneixen,	 això	 fa	 que	 aquest	

conflicte	de	lleialtats	es	rebaixi,	per	tant,	jo	crec	que	aquesta	seria	una	

de	 les	coses	que	s’haurien	de	potenciar	molt	més	però	sí	que	és	cert	

que	per	poder	fer	això,	tant	l’una	com	l’altra	han	d’estar	ben	situades,	

això	de	vegades	no	és	viable.	[...]	Jo	crec	que	és	una	de	les	claus	que	

faria	 que	 l’acolliment	 fos	 molt	 millor”.	 (Extret	 d’entrevista	 al	 tècnic	

d’acollides	D.	Annex	pàgina	101)	

	

He	vist	que	és	important	que	els	professionals	treballin	aquesta	situació	i	la	continguin.	

Segons	 mantenen	 els	 professionals	 de	 l’àmbit,	 un	 moment	 clau	 en	 el	 procés	 de	

l’acolliment	 és	 quan	 es	 coneixen	 les	 famílies	 i	 les	 pors	 i	 els	 fantasmes	 creats,	

desapareixen.	Acaben	entenent	que	és	pel	propi	benefici	de	l’infant	aquesta	mesura	i	

que	 les	 dues	 parts,	 el	 que	 han	 de	 voler	 com	 a	 prioritat	 és	 el	 benestar	 del	 nen.	 No	

sempre	 s’aconsegueix	 però	 els	 educadors	 entrevistats	 mantenen	 que	 és	 un	

alliberament	pel	nen	i	s’inicia	el	principi	de	normalitat	que	els	hi	ofereix	tranquil·litat	i	

seguretat	 per	 entendre	 la	 seva	 estructura	 i	 no	 trobar-se	 en	 conflicte.	 Existeixen	

diferents	tècniques	per	treballar	el	conflicte	de	lleialtat,	des	de	narratives,	dinàmiques	i	

jocs	que	afavoreixen	a	l’infant	viure	l’acolliment	des	de	la	normalitat	i	la	integració	de	

les	seves	dues	famílies.		

	

En	base	a	l’observació	realitzada	al	llarg	dels	mesos	de	recerca	he	pogut	valorar	quines	

són	 les	 expectatives	 que	 es	 creen	 en	 relació	 als	 processos	 d’acollida	 infantil	 i	 les	

realitats	 amb	 les	 que	 es	 troben	 els	 professionals	 implicats	 en	 el	 seu	 seguiment	 i	

supervisió	socioeducativa.	
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	 5.2.	Expectatives	i	realitats	

Promoure	 les	 competències	 parentals	 sanes	 és	 la	 prioritat	 en	 qualsevol	 intervenció	

familiar	 i	 social	 destinada	 a	 assegurar	 el	 benestar	 infantil.	 Partim	de	 la	 base	 que	 els	

nens	i	nenes	han	de	tenir	un	aferrament	segur	per	tal	de	poder	créixer	adequadament,	

ja	que	tal	com	demostren	algunes	investigacions	l’aferrament	és	un	procés	fonamental	

per	 al	 desenvolupament	 d’un	 nadó	 i	 des	 del	 naixement,	 la	 maduració	 del	 cervell	

s’aconsegueix	 a	 través	 de	 la	 funció	 nutritiva,	 tan	 alimentària	 com	 afectiva	 de	 la	

parentalitats	 social	 (Cyrulnik,	2007).	 	 Es	pot	despendre	que	d’això	pot	dependre	que	

l’infant	desenvolupi	o	no	una	sensibilitat	singular	del	món	que	percep.		

	

Pot	ser	que	l’aspecte	més	rellevant	sigui	fomentar	canvis	reals	i	tangibles	per	mitjà	de	

modificacions	 legislatives	 que	 s’implementin	 de	 manera	 consensuada	 amb	 els	

diferents	 agents	 implicats	 i	 que	 propiciïn	 el	 compliment	 de	 la	 llei	 i	 les	 propostes	 de	

modificació,	d’aquest	 F.	del	Valle	et	al.	 (2009:40)	 remarquen	que	“és	necessària	una	

visió	política	de	major	amplitud	per	planificar	en	els	pròxims	anys	un	canvi	a	favor	de	

l’acolliment	 familiar	 i	 permetre	 que	 l’acolliment	 residencial	 pugui	 treballar	 millor	

atenent	aquells	casos	que	realment	necessiten	aquesta	mesura	[...]”.	Aquest	motiu	es	

dóna	perquè	tècnics	i	experts	en	acollides	infantils	recalquen	que:		

	

“[...]	l’acolliment	és	un	procés	maco	i	que	pot	ser	un	procés	positiu	de	

cara	al	nen	però	de	vegades	ens	oblidem	que	no	 tots	els	nens	estan	

preparats	per	marxar	en	acolliment.	Encara	que	sigui	dur	dir-ho	així,	hi	

ha	molts	nens	que	si	no	poden	retornar	amb	la	seva	família	biològica	

han	d’estar	en	un	centre	perquè	són	nens	que	tenen	tan	idealitzada	la	

figura	de	la	seva	família	biològica	que	aquest	conflicte	de	lleialtats	no	

el	 poden	 superar	 mai.	 Jo	 abans	 tenia	 molt	 idealitzat	 el	 món	 de	

l’acolliment,	abans	de	treballar	en	un	centre,	ara	continuo	pensant	que	

l’acolliment	és	una	proposta	i	una	mesura	alternativa	molt	maca	però	

que	no	tots	els	nens	estan	preparats	i	que	hi	ha	acolliments	que	peten	
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perquè	 no	 hem	pensat	 si	 aquest	 nen	 estava	 preparat	 per	marxar	 en	

acollida”	 extret	 de	 l’entrevista	 al	 tècnic	 d’acollides	D.	 (Annex,	 pàgina	

103).		

Per	 aquest	 motiu,	 la	 primera	 proposta	 de	 millora	 que	 vull	 fer	 és	 fomentar	 més	 el	

coneixement	 d’aquesta	mesura	 a	 la	 societat.	 Fer	 arribar	 aquest	 concepte	 des	 de	 la	

infància	 a	 les	 escoles,	 treballar	 amb	 dinàmiques	 i	 experiències	 aquesta	 realitat	 per	

poder	afavorir	una	integració	real	de	la	mesura	i	desestigmatitzar-la.		

Per	 exemple,	 una	 opció	 seria	 treballar	 les	 tipologies	 de	 família	 a	 l’aula,	 incloent	

l’acollida,	per	tal	d’entendre	i	naturalitzar	les	opcions.	Una	problemàtica	recorrent	que	

hem	pogut	constatar	en	 l’estudi	de	 les	acollides	 infantils	en	família	aliena	ha	estat	el	

desconeixement	social	 i	professional	de	la	mesura.	 	Els	pares	acollidors	al	 llarg	de	les	

entrevistes	ens	ho	confirmen:		

	

“Sí	 que	 a	 nivell	 “societat”	 la	 pregunta	 és	 “Ah,	 y	 cuando	 te	 lo	 van	 a	

quitar?,	què	pena...”	tot	i	que	ho	has	de	tenir	aquí	(senyala	el	cap),	que	

el	 retorn	 forma	 part	 de	 tot	 el	 procés	 però	 la	 veritat	 és	 que	 no	 ho	

coneixen.	 I	crec	que	seria	molt	 important	que	 la	gent	es	conscienciés	

de	què	és	l’acollida,	que	poguessin	conèixer	i	treure	pors	en	relació	al	

procés	i	alhora	facilitar-li	als	nens	i	a	les	famílies	aquest	camí”.	(Extret	

d’entrevista	a	pare	acollidor.	Annex	pàgina	89)	

	

“La	manca	 d’adequació́	de	 la	mesura	 de	 protecció	 s’evidencia,	 com	 ja	 s’ha	 dit,	 i	 en	

bona	part,	per	la	presència	d’infants	i	adolescents	que	tenen	proposta	de	família	aliena	

per	 part	 dels	 equips	 tècnics,	 sense	 que	 aquesta	 pugui	 ser	 assignada	 per	 l’insuficient	

nombre	de	famílies	acollidores	disponibles.”	Síndic	(2017:96)		

	

És	molt	 possible	 que	 si	 es	 fes	 una	 difusió	 de	 base	 i	 real	 per	 la	 societat,	 de	manera	

naturalitzada	 i	 integradora,	 aquesta	 situació	 canviaria	 i	 més	 famílies	 es	 proposarien	

com	 acollidores.	 “Les	 dades	 disponibles	 el	 setembre	 de	 2017,	 però,	 evidencien	 que	
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menys	de	la	meitat	dels	infants	tutelats	estan	en	mesura	d’acolliment	familiar	(46,8%),	

menys	 d’una	 cinquena	 part	 (19,5%)	 si	 es	 prenen	 en	 consideració	 només	 els	 infants	

assignats	 a	 un	 recurs	 alternatiu	 al	 de	 la	 família	 extensa,	 dades	 que	 indiquen	 que	

l’acolliment	 familiar	encara	representa	una	mesura	quasi	subsidiària	 respecte	a	 la	de	

l’acolliment	 residencial.	 [...]	 El	 Síndic	 ha	 anat	 insistint	 en	 la	 necessitat	 que	

l’Administració	faci	els	màxims	esforços	per	promoure	l’acolliment	familiar,	mitjançant	

l’ampliació	 del	 suport,	 de	 l’acompanyament	 i	 del	 seguiment	 de	 les	 famílies	

acollidores”.	

	

Val	 a	 dir	 que	 l’Institut	 Català	 de	 l’Acolliment	 i	 l’Adopció	 (ICAA)	 ha	 elaborat	 el	 Pla	

estratègic	de	promoció	de	 l’acolliment	 familiar28	fonamentat	 en	 tres	 eixos	bàsics:	 un	

procés	 participatiu	 per	 a	 la	 millora	 de	 l’acolliment	 familiar,	 un	 pla	 de	 suport	 a	 les	

famílies	 acollidores	 i	 actuacions	 de	 divulgació	 i	 sensibilització	 d’aquesta	 mesura	 de	

protecció.		

	

																																																								

	
28	Rusiñol	i	Calvo	(novembre	–	desembre	2016)	Pla	Estratègic	de	promoció	a	l’acolliment	familiar	(ICAA):	“Entre	tots,	

fem	gran	l’acolliment”	Article	publicat	al	butlletí	d’Infància	n.	99		

http://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/04_familia_infancia

_adolescencia/butlleti_infancia_articles_2016/links/99_finestra_corregit.pdf	
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Es	 percep	 que	 s’inicia	 la	 voluntat	 d’un	 canvi	 de	 mirada	 que	 afavoreixi	 el	 suport	 a	

l’infant	 i	 a	 les	 famílies	 acollidores	 però	 alhora	 les	 dades	 no	 ho	 recullen	 en	 aquestes	

estadístiques.	 La	 campanya	“Tu	pots	 ser	 la	 família	que	està	esperant”29	ha	 servit	per	

donar	 a	 conèixer	 l’acolliment	 en	 família	 aliena	 però,	 tot	 i	 així,	 no	 ha	 comportat	 un	

increment	significatiu	en	el	nombre	de	famílies,	que	segueixen	sent	insuficients	tal	com	

veiem	 en	 la	 taula	 5	 i	 al	 gràfic	 1	 extrets	 de	 l’Informe	 dels	 Drets	 de	 l’infant	 d’aquest	

2017.	

	

	

	

	

Crec	 que	 s’hauria	 de	 valorar	 l’opinió	 dels	 educadors	 socials	 i	 altres	 professionals	 de	

l’àmbit,	així	com	a	famílies	acollidores,	per	poder	modificar	qüestions	i	processos	que	

no	funcionen.		

																																																								

	
29	Veure	nota	3,	pàgina	5.		
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Una	altra	proposta	 seria	 tenir	en	compte	 la	 campanya	que	 s’està	portant	a	 terme	al	

web	 de	 la	 província	 de	 Biscaia30,	 com	 a	 exemple.	 A	 l’apartat	 d’acolliments	 familiars	

existeixen	unitats	didàctiques	per	treballar	a	l’aula	amb	els	infants	titulades	“Yo	tengo	

dos	familias,	¿y	tu?.	Otra	forma	de	vivir	en	familia.”	Pot	ser	una	manera	de	treballar	les	

històries	 de	 vida	 des	 d’una	 perspectiva	 més	 amplia,	 aprofitant	 la	 diversitat	 de	

tipologies	 de	 famílies	 actuals	 i	 integrant	 a	 tots	 els	 nens	 i	 nenes	 en	 el	 principi	 de	

normalitat	que	necessiten	per	no	sentir-se	jutjats	o	diferents	i	evitar	així	fomentar	els	

conflictes	de	lleialtat	o	les	dualitats.	

En	aquest	sentit	i	seguint	en	la	línia	de	l’acolliment	familiar	al	País	Basc31,	al	llarg	de	les	

pràctiques	he	pogut	 conèixer	el	model	de	manera	 superficial	 i	 he	 compartit	 amb	els	

professionals	de	l’àmbit	entrevistats	la	valoració	en	positiu	del	que	valoren	un	sistema	

i	 una	 estructura	 més	 integradora	 en	 quant	 a	 les	 acollides	 infantils.	 A	 Euskadi,	 no	

existeix	un	seguiment	tècnic	segmentat	en	funció	de	 la	 família	sinó	que	se	centra	en	

l’infant.	 Per	 aquest	motiu,	 un	mateix	 tècnic	 fa	 seguiments	 i	 plans	 de	 treball	 amb	 la	

família	 d’origen,	 acollidora	 i	 l’infant.	 De	 manera	 que	 s’integren	 tots	 els	 elements	 i	

aparentment,	faciliten	la	comunicació,	les	valoracions	tècniques,	les	estratègies	i	plans	

de	seguiment	de	cada	cas.	A	més,	aquest	seguiment	es	 fa	de	manera	més	constant	 i	

integradora,	 l’educador	 o	 tècnic	 de	 l’àmbit	 participa	 de	 la	 vida	 familiar	 (assistint	 a	

sopars,	dinars,	celebracions...)	de	manera	puntual	 i	naturalitzada,	per	tal	d’integrar	la	

figura	professional	com	un	referent	més	proper	per	l’infant.	

Alhora	també	fomenta	que	les	famílies	es	coneguin	al	principi	de	l’acolliment,	sempre	

que	 sigui	 possible,	 facilitant	 així	 evitar	 fantasmes	 i	 perjudicis	 i,	 especialment,	

																																																								

	
30	Pàgina	web	–	Portal	Biscaia.	Apartat	acolliments	familiars.	Unitat	didàctica	a	l’aula.	

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=8571&Idioma=CA&Version=1&dpto_biz=3&

codpath_biz=3|7484|7489|8559|7384|8570|8571		[Consultat	el	16	de	desembre	de	2017]	
31 Conclusions	 extretes	 d’una	 presentació	 de	 l’entitat	 Agintzari	 “Estructura	 triangular”.	

http://www.agintzari.com/cas/que_hacemos_acogimiento.aspx	[Consultat	el	16	de	desembre	de	2017]	
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fomentant	que	el	menor	no	pateixi	de	manera	tan	accentuada	el	conflicte	de	lleialtat	

ni	la	dualitat	que	pot	generar	“tenir	dues	famílies”	i	naturalitzant	la	seva	situació.	Com	

em	 va	 explicar	 un	 acollidor	 que	 ja	 havia	 conegut	 a	 la	 mare	 biològica	 de	 la	 ICIF	 Cel	

Obert:	

“[...]	Perquè	ho	vivia	una	mica	com	artificial...	“te	dejo	ahí...”	te’n	vas	

amb	la	mami	 i	“tu	otra	vida...”	ho	viu	com	una	dualitat.	Les	trobades	

són	 molt	 bones	 i	 hem	 notat	 un	 canvi	 en	 positiu	 per	 part	 d’ell	 per	

normalitzar-ho”.	 (Extret	 d’entrevista	 al	 pare	 acollidora.	Annex	pàgina	

85).	

De	la	mateixa	manera,	una	altra	proposta	per	facilitar	aquesta	integració	comunitària	i	

social	 és	 escriure	 i	 generar	 bibliografia	 que	permeti	 objectivar	 el	 procés	 i	 donar-li	 el	

sentit	que	té.	He	pogut	constatar	amb	 la	 recerca	que	 facilitar	 informació	acurada	als	

tècnics	 que	 han	 de	 fer	 front	 a	 aquestes	 situacions	 i	 cercar	 opcions,	 protocols	 o	

estructures	 òptimes	 a	 les	 que	 dirigir-se	 sense	 que	 siguin	 hermètiques	 però	 sí	 que	

ofereixen	 uns	 objectius	 o	 recursos	 per	 atendre	 aquestes	 dificultats	 als	 educadors	

socials	i	altres	professionals	de	l’àmbit:		

“Sí	 que	 en	 Educación	 trabajamos	 por	 lo	 óptimo	 y	 tenemos	 el	

currículum	 y	 se	 piensa	mucho	 en	 qué	 es	 lo	 óptimo	 y	 a	mí	me	 da	 la	

sensación	que	en	Educación	Social,	no.	Falta	este	punto	de	buscar	 lo	

óptimo,	 y	 si	 se	 puede	 que	 se	 haga	 y,	 si	 no	 se	 puede,	 buscar	 los	

mecanismos	 para	 acompañar	 lo	más	 fácil	 posible	 pero	 sin	 perder	 de	

vista	 qué	 es	 lo	 óptimo”	 extret	 de	 l’entrevista	 a	 la	 tècnica	N.	 (Annex,	

pàgina	107).		

	

Segons	he	extret	de	les	entrevistes	 i	en	les	participacions	de	les	reunions	d’equip,	un	

altre	 reclam	 dels	 educadors	 tècnics	 en	 acollides	 és	 tenir	 temps	 per	 pensar,	 per	

analitzar	i	per	valorar	com	poder	afrontar	la	tasca	educativa	i	social	durant	el	procés.	

Els	tres	educadors	entrevistats	coincideixen	en	que	la	sort	que	tenen	és	comptar	amb	
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un	equip	multidisciplinari	molt	unit	que	es	recolzen	i	que	faciliten	molts	moments	durs	

que	pateixen	o	decisions	complexes	que	han	d’extreure	però	que,	tot	i	així,	haurien	de	

tenir	més	 temps	 per	 pensar,	 per	 avaluar	 i	 per	 produir	 canvis	 en	 la	 seva	 intervenció	

basats	en	estratègies	i	fonaments	amb	objectius.	“La	sensación	es	que	en	el	campo	de	

la	educación	social	 lo	solucionamos	todo	un	poco	“a	salto	de	mata”	y	no	siempre	es	

suficiente”.	 Aquestes	 observacions	 m’han	 fet	 veure	 a	 l’educador	 social	 com	 un	

“estratega	 social”	 que	 cerca	 la	 manera	 creativa	 d’afrontar	 les	 situacions,	 que	 són	

dinàmiques	 i	canviants,	 i	 té	 la	capacitat	d’adaptar-se	al	“Tempus	Fugit”	al	 temps	que	

s’escapa	i	que	és	líquid	(Bauman,	1999),	que	es	transforma	de	manera	constant	i,	que	

com	“la	modernitat	líquida”	descrita	per	l’autor,	fa	que	la	societat	i	tot	el	que	és	social,	

s’adapti	de	manera	ràpida	i	inconformista.	No	arribant	mai	a	saciar	però	generant	una	

necessitat	 constant	 que	 desestabilitza	 i	 requereix	 de	 solucions,	 per	 aquest	 motiu,	

poder	comptar	amb	estratègies	o	procediments	orientatius,	podria	facilitar	la	tasca.		

	

L’acompanyament	 emocional	 i	 l’escolta	 activa	 no	 impedeixen	 que	 sorgeixin	

complicacions	donades	les	mancances	emocionals,	les	negligències	i	els	trastorns	patits	

pels	 infants	 tutelats	que	en	ocasions	els	 tornen	vulnerables	 i	 tenen	condicionaments	

que	els	 reverteixen	de	manera	negativa,	 en	 les	 seves	actituds.	 Sovint	els	 infants	 són	

reactius	i	les	mostres	d’allò	que	els	hi	fa	mal	no	ho	demostren	al	moment,	sinó	passat	

un	temps,	quan	ho	han	processat.	En	situacions	de	dificultat	les	famílies	cerquen	més	

l’ajut	del	tècnic	però	també	reverteixen	en	el	professional	aquestes	pors	i	limitacions.	

	

“[…]	 Quan	 ja	 portes	 4	 o	 5	 anys	 amb	 la	 família	 i	 la	 relació	 ha	 estat	

positiva,	et	 tindran	com	a	 referent.	Si	hi	han	hagut	dificultats,	potser	

no	 han	 rebut	 de	 part	 teva	 el	 que	 ells	 consideraven,	 o	 han	 tingut	

problemes	 amb	 l’EAIA...	 com	 el	 sac	 de	 boxa	 ets	 tu,	 després	 no	 et	

tindran	confiança...	si	el	que	veuen	en	tu	és	una	critica	cap	al	sistema.	

Perquè	la	seva	referència	cap	al	suport	o	com	a	queixa,	som	nosaltres.	

Llavors	en	funció	del	seu	cas	i	de	situacions	que	es	vagin	donant,	si	tot	

va	 bé,	 la	 relació	 serà	 molt	 positiva	 i	 de	 confiança.	 Però	 si	 hi	 ha	
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dificultats,	 es	 reverteixen	 cap	 a	 tu.”(Extret	 d’entrevista	 a	 tècnica	

d’acollides	B.	Annex	pàgina	92)	

	

En	 aquest	 sentit	 crec	 que	 és	 necessari	 que	 s’estableixi	 un	 seguiment	 periòdic	

supervisat	 de	 les	 decisions	 dels	 professionals	 tècnics	 per	 valorar	 el	 seu	 estat	

emocional,	la	seva	vinculació	al	cas,	les	eines	amb	les	que	compten	en	aquell	moment		

per	 afrontar	 les	 situacions	 que	 estan	 acompanyant	 i	 poder	 així,	 facilitar	 el	 seu	

seguiment	 i	 compartir	 la	 responsabilitat	 d’allò	 que	 es	 decideix	 i	 poder	 realitzar	 una	

bona	pràctica	educativa	i	d’acompanyament.	

	

Com	 hem	 mencionat	 anteriorment	 el	 treball	 en	 equip	 és	 un	 aspecte	 clau	 i	

imprescindible	 en	una	 situació	 tan	delicada	 com	un	 acolliment	 en	 el	 que	 intervenen	

moltes	 persones	 alhora,	 i	 és	 necessària	 una	 comunicació	 fluida	 per	 tal	 que	 tot	

evolucioni	adequadament	(Amorós,	2003).		

	

En	 relació	 a	 això,	 un	 altre	 aspecte	 important	 i	 publicat	 recentment	 pel	 Síndic	 de	

Greuges	 són	 les	 ràtios	 per	 tècnic	 que	 no	 estan	 estipulades	 i	 generen	 que	 els	

seguiments	pròxims	no	es	puguin	fer	sempre	de	la	manera	desitjada.		

	

Les	ràtios	de	casos	per	tècnic	no	estan	emmarcades	o	definides,	fer	que	genera	que	els	

educadors	 socials	 i	 d’altres	 professionals	 realitzin	 la	 seva	 tasca	 el	 millor	 que	 poden	

però	no	com	consideren	que	requereixen	tots	els	casos.		

	

“El	 Síndic	ha	denunciat	 la	manca	de	 recursos	 suficients	dels	 serveis	 socials	 d’atenció	

primària	 per	 desenvolupar	 la	 seva	 tasca,	 especialment	 en	 un	 context	 de	 crisi	

econòmica	que	ha	comportat	l’increment	de	les	necessitats	socials	i,	conseqüentment,	

també	 de	 la	 pressió	 assistencial.	 Aquestes	mancances	 han	 afectat,	 entre	 d’altres,	 la	

qualitat	 i	 la	 intensitat	de	 l’atenció	de	 les	necessitats	socials	dels	 infants	 i	adolescents	

que	ho	requerien”	Síndic	(2017:92).		

	



Els	Educadors	Socials	en	els	processos	d’acompanyament	de	les	acollides	en	famílies	alienes	a	Catalunya	–	Anna	Sánchez	Narbón	

	

	

	

	

	

78	

Tot	 i	 les	millores	 de	 l’Administració,	 considero	 que	 és	 necessari	 apostar	 de	manera	

ferma	 per	 l’acolliment	 i	 fer	 una	 tasca	 prèvia	 de	 la	 realitat	 de	 cada	 cas	 per	 oferir-li	

l’opció	que	millor	s’ajusti	a	les	necessitat	de	l’infant:		“El	mes	de	setembre	de	2017	hi	

ha	 prop	 de	 1.500	 infants	 i	 adolescents	 que	 estan	 en	 estudi,	 amb	mesura	 cautelar	 o	

sense,	 i	més	de	2.000	infants	 i	adolescents	amb	expedient	de	desemparament	obert,	

amb	mesura	cautelar	o	sense.	Cal	recordar	que	aquesta	xifra	era,	respectivament,	de	

prop	de	1.100	i	de	1.700,	en	bona	part	per	l’increment	de	l’arribada	d’infants	migrant	

no	acompanyats	(vegeu	 la	taula	3).	Tot	 i	 l’increment	de	recursos,	que	sembla	que	ha	

millorat	 l’adequació	de	recurs	o	ha	permès	reduir	 la	mitjana	de	temps	per	a	 l’estudi,	

per	exemple,	el	sistema	de	protecció	té	avui	una	pressió	assistencial	més	elevada	(més	

infants	tutelats	i	més	infants	pendents	potencialment	de	tutela)	que	fa	un	any”.		

	

	
	

A	partir	de	 la	 informació	rebuda	 i	concretada	he	realitzat	un	treball	que	cerca	trobar	

conclusions	 on	 es	 facin	 patents	 les	 necessitats	 i	 canvis	 que	 serien	 capçals	 per	 una	

millor	 realització	 del	 circuit	 d’acolliment	 infantil	 vigent	 i	 poder	 emfatitzar	 en	 les	

capacitats	 i	 vincles	 que	 tenen	 els	 educadors	 socials	 en	 aquest	 procés	 per	 tal	

d’emfatitzar	la	seva	feina.	
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6.	Conclusions	

Aquesta	 recerca	 s’ha	 basat	 en	 la	 meva	 experiència	 durant	 les	 darreres	 pràctiques	

universitàries	 realitzades	 a	 la	 ICIF	 Cel	 Obert	 al	 llarg	 de	 5	 mesos	 aproximadament.	

Aquests	 temps	 he	 pogut	 observar	 i	 obtenir	 informació	 per	 conèixer	 la	 intervenció	

educativa	d’un	educador	social	en	un	context	d’infància	en	risc.	Vull	aclarir	que	la	meva	

visió	 és	 parcial	 donat	 el	 temps	 amb	 el	 que	 he	 comptat	 per	 realitzar	 la	 recerca	 però	

considero	que	m’ha	 servit	per	poder	 fer-me	amb	una	 imatge	general	de	 la	mesura	 i	

dels	 professionals	 que	 la	 implementen,	 així	 com	 els	 les	 necessitats	 que	 presenta	 el	

procediment,	els	seguiments	i	les	tasques.		

	

En	 relació	 a	 la	 recerca,	 l’acompanyament	 als	 tècnics	 d’acollida	 i	 l’observació	 en	

reunions	 d’equip	 o	 amb	 altres	 agents	 implicats,	 m’agradaria	 dir	 que	 ha	 estat	 molt	

interessat	i	didàctic	poder	tenir	un	contacte	directe	amb	les	persones	implicades	i	vull	

agrair	 la	 seva	 participació	 en	 el	 treball	 i	 en	 el	 meu	 aprenentatge,	 ha	 estat	 molt	

gratificant	 i	 enriquidor.	 Alhora	 també	 he	 pogut	 extreure	 molta	 informació	 de	 les	

entrevistes	 a	 les	 famílies	 acollidores	 i	 agraeixo	 que	 m’hagin	 ofert	 el	 seu	 temps	 i	

compartit	la	seva	experiència,	ha	estat	molt	interessant	poder	valorar	el	procés	des	de	

la	seva	mirada.		

	

Inicialment	el	treball	s’enfocava	en	analitzar	la	figura	de	l’educador	social	com	a	tècnic	

d’acollides	 infantils	 en	 família	 aliena	 a	 Catalunya	 però,	 tot	 i	 que	 considero	 que	 he	

pogut	 extreure	 propostes	 de	 millora	 en	 aquest	 sentit	 que	 he	 exposat	 en	 el	 punt	

anterior,	i	portar	a	terme	els	objectius	proposats,	val	a	dir	que	aquest	anàlisi	m’ha	fet	

reflexionar	 sobre	altres	aspectes	que	condicionen	aquesta	 tasca	 i	 sobre	els	diferents	

agents	implicats	en	la	mateixa.		

	

Abans	de	res,	m’agradaria	 fer	constar	 la	dificultat	per	 trobar	 informació	 i	bibliografia	

concreta	sobre	aquesta	figura	professional	dins	de	 la	mesura	d’acollides	 infantils	que	

no	fos	en	centres	residencials	sinó	en	família	aliena.	Tot	i	així,	i	per	mitjà	d’altres	autors	



Els	Educadors	Socials	en	els	processos	d’acompanyament	de	les	acollides	en	famílies	alienes	a	Catalunya	–	Anna	Sánchez	Narbón	

	

	

	

	

	

80	

treballats	 al	 llarg	 del	 grau,	 considero	 que	 he	 acabat	 endinsant-me	 en	 aspectes	més	

teòrics	 de	 gran	 rellevància	 tant	 en	 les	 acollides	 infantils,	 les	 diferents	 mirades	 dels	

agents	implicats	i	el	que	suposa	treballar	amb	infància	en	risc.			

	

Un	cop	estructurats	quins	aspectes	teòrics	i	pràctics	creia	que	eren	de	rellevància	per	

analitzar	el	paper	dels	educadors	socials	en	aquest	context,	vaig	veure	la	importància	

de	contextualitzar	jurídicament	la	mesura	d’acolliment	infantil,	per	valorar	l’evolució	i	

situar	els	diferents	passos	 i	aspectes	a	tenir	en	compte	del	procés	així	com.	Conèixer	

quines	han	estat	les	valoracions	legals	i	com	s’han	implementat	en	els	diferents	marcs	

legislatius.		

	

Donada	la	complexitat	de	l’entramat	institucional,	estructural	i	de	sigles	que	juguen	en	

aquest	 procés,	 he	 cregut	 convenient	 situar	 l’Administració	 competent	 i	 els	 agents	

implicats.	Alhora,	considero	que	ha	estat	fonamental	conèixer	per	mitjà	del	marc	teòric	

i	 amb	 el	 seguiment	 tècnic,	 el	 tipus	 d’infància	 amb	 qui	 es	 treballa,	 què	 és	 el	

desemparament,	què	 implica	 i	quines	són	 les	conseqüències	que	es	poden	donar.	En	

aquest	punt,	i	sense	pretendre	ser	un	treball	comparatiu,	donat	que	ha	estat	al	llarg	de	

la	recerca	que	ha	sorgit	aquesta	qüestió,	he	considerat	important	tenir	en	compte	com	

s’estableix	 estructural	 i	 socialment	 l’acolliment	 infantil	 al	 País	 Basc	 de	manera	molt	

bàsica,	per	valorar-ho	com	un	sistema	d’acolliment	funcional	diferent,	on	els	casos	es	

basen	en	els	 infants	 i	no	en	 la	dualitat	 família	biològica-acollidora.	Que	es	treballi	de	

manera	més	transversal	i	es	naturalitzin	les	acollides	cap	a	la	comunitat,	pot	fomentar	

millorar	 el	 nombre	 de	 famílies	 acollidores	 i	 aconseguir	 que	 els	 infants	menors	 de	 6	

anys	no	acabin	institucionalitzats	així	com	evitar	conflictes	i	dificultats	que	es	donen	en	

el	procés	de	l’acolliment	de	manera	comú.		

	

També	 he	 valorat	 que,	 de	 manera	 resumida,	 havia	 d’anomenar	 el	 procés	 de	

l’acolliment	 així	 com	 els	 factors	 que	 comporten	 que	 els	 infants	 puguin	 arribar	 a	 ser	

tutelats,	quines	situacions	de	desemparament	han	pogut	patir,	quines	conseqüències	

tenen	i	com	es	treballen	amb	les	famílies	acollidores.	Al	llarg	de	les	pràctiques	he	vist	la	



Els	Educadors	Socials	en	els	processos	d’acompanyament	de	les	acollides	en	famílies	alienes	a	Catalunya	–	Anna	Sánchez	Narbón	

	

	

	

	

	

81	

importància	que	 té	el	 conflicte	de	 lleialtat	 i	 la	dualitat	pels	 infants	 tutelats	 així	 com,	

donar	 formació	 i	 suport	a	 les	 famílies	per	poder	 sostenir	 situacions	que	s’esdevenen	

d’aquesta	realitat.		

	

Veient	 tota	 la	 complexitat	 de	 les	 dificultats	 emocionals	 d’aquests	 infants,	 també	 he	

volgut	entendre	quin	és	el	 repte	dels	educadors	 tant	amb	ells	 com	amb	 les	 famílies,	

comprendre	com	porten	a	terme	aquest	seguiment	per	vetllar	per	l’infant	i	quines	són	

les	dificultats	i	experiències	que	viuen,	com	les	encaren	i	quines	mancances	hi	troben.	

Sobretot	 tenint	 en	 compte	 que,	 en	 moltes	 ocasions,	 és	 la	 principal	 figura	 que	 pot	

detectar	l’estat	del	nen	i	avaluar	la	guarda	de	la	família	acollidora.	

	

Al	 llarg	de	 les	 trobades	 i	 reunions	d’equip,	de	seguiment	 i	 supervisió	de	casos,	entre	

d’altres,	 he	 pogut	 veure	 la	 capacitat	 dels	 educadors	 socials	 per	 posicionar-se	 de	

manera	crítica	cap	a	l’evolució	que	està	fent	la	família	acollidora,	valorar	si	requereixen	

de	 més	 suport	 per	 sostenir	 situacions,	 els	 recursos	 que	 implementen	 i	 la	 valoració	

principal	 que	 sempre	 és	 l’infant.	 En	 aquest	 sentit	 valoro	 que	 és	molt	 important	 que	

totes	 les	 mirades	 professionals	 implicades	 tinguin	 cabuda	 en	 el	 procediment	 de	

l’acollida	des	del	principi.	

	

En	aquest	aspecte,	l’únic	pas	de	l’acolliment	on	no	hi	participen	els	educadors	socials	

és	 en	 la	 validació	 de	 casos.	 Després	 de	 posar-ho	 en	 comú	 amb	 els	 propis	 tècnics,	

considero	 que	 s’hauria	 d’afegir	 als	 educadors	 en	 aquest	 procés,	 perquè	 podrien	

aportar	 una	 mirada	 diferent	 a	 la	 de	 la	 psicòloga	 o	 la	 treballadora	 social.	 Alhora,	

afavoriria	estar	ells	informats	i	al	corrent	de	com	són	les	famílies	de	manera	directa	i	a	

més	 ells	 serien	 un	 referent	 més	 per	 les	 famílies	 des	 del	 principi.	 Com	 a	 mínim,	

considero	que	haurien	de	participar	a	les	formacions	i/o	darreres	entrevistes	abans	de	

finalitzar	la	validació.	

Un	 altre	 matís	 que	 m’agradaria	 incloure	 és,	 la	 importància	 de	 formació	 i	 reciclatge	

constant	 pels	 tècnics	 per	 poder	 comptar	 amb	 eines	 per	 fer	 front	 a	 factors	 de	 risc	 i	
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limitacions	 dels	 acollidors	 que	 es	 conclouen	 en	 l’informe	 de	 validació.	 Segons	

Montserrat	(2007:10)	“[...]	si	aquests	acolliments	poguessin	comptar	amb	millor	suport	

legal,	econòmic,	psicosocial	 i	educatius	dels	serveis	de	atenció	a	 la	 infància,	estaríem	

adaptant	una	tradició	antiga	a	les	necessitats	modernes.”	

Crec	 que	 per	 fer	 més	 efectiu	 el	 sistema	 de	 protecció	 a	 la	 infància	 i	 l’adolescència	

tutelada	 i	 fomentar	 una	 mesura	 de	 qualitat,	 han	 de	 fer-se	 una	 sèrie	 de	 canvis	 o	

consideracions:	

	

Per	mitjà	de	l’educació	social	s’hauria	d’invertir	en	les	persones	i	poder	fer	un	treball	

preventiu	comunitari		des	del	medi	per	intentar	resoldre	els	conflictes	des	de	l’origen	i	

evitar	 les	 institucionalitzacions	 de	 menors	 en	 centres	 residencials	 i	 en	 acollides,	

extenses	o	alienes.	La	realitat	és	que	sempre	existiran	casos	per	molt	que	es	treballi	“a	

peu	 de	 carrer”	 i	 es	 donaran,	 malauradament,	 situacions	 de	 desemparament	 i	

negligència	que	hauran	de	ser	resolts	de	manera	àgil.		

	

Per	aquest	motiu,	perquè	un	projecte	com	l’acollida	infantil	en	família	aliena	funcioni,	

s’ha	de	comptar	amb	recursos	i	creure	en	la	idea	i	el	seu	propòsit.	Per	tant,	considero	

que	 és	 molt	 rellevant	 potenciar	 el	 coneixement	 de	 les	 persones	 que	 treballen	 en	

infància,	 estudiar	 a	 fons	 l’acolliment	 i	 les	 bones	 pràctiques	 per	 poder	 fer	 una	

intervenció	el	més	òptima	possible,	 fer	difusió	de	 la	mesura	 i	especialitzar	als	tècnics	

amb	formacions	periòdiques	que	els	 	 capacitin	 i	els	hi	donin	bases	per	ser	 resolutius	

per	 afrontar	 les	 situacions	 així	 com,	 limitar	 la	 quantitat	 de	 casos	 a	 portar	 per	 tal	 de	

poder	assumir	el	seguiment	i	la	tasca	de	manera	acurada,	com	requereixi	cada	cas.		

	

Tot	i	no	haver	pogut	entrar	a	analitzar	a	fons	l’aspecte	institucional	i	de	l’Administració	

com	 m’hagués	 agradat,	 considero	 que	 la	 protecció	 a	 la	 infància	 hauria	 de	 ser	

interdepartamental,	 transversal	 i	 prioritària	 per	 tots	 els	 Departaments	 de	 la	

Generalitat	de	Catalunya.	Aparentment	existeix	una	separació	ideològica	i	tangible	en	

quant	a	institucions	per	les	famílies	biològiques	(EAIA)	i	les	acollidores	(ICAA).	Crec	que	
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hi	ha	molts	factors	pels	quals	tenir	en	compte	l’acolliment	com	a	mesura	prioritària;	els	

d’evitar	 la	 institucionalització,	 fomentar	 la	 integració,	 comptar	 amb	 una	 atenció	

individualitzada,	 fomentar	 no	 perdre	 el	 vincle	 amb	 la	 família	 d’origen,	 els	 costos	

econòmics,	entre	d’altres.	Tot	i	així,	he	pogut	comprendre	que	s’ha	de	valorar	molt	bé	

si	 l’infant	 està	 preparat	 per	 aquesta	 mesura	 i	 treballar-ho	 de	 manera	 exhaustiva	

prèviament	 en	 cada	 cas,	 com	 diu	 el	 darrer	 informe	 del	 Síndic	 de	 Greuges	 “[...]	

l’Administració	hauria	d’estudiar	els	casos	de	manera	 individualitzada	en	funció	de	 la	

situació	individual	de	cada	infant”[...]	“l’interès	de	famílies	que	es	troben	en	situació	de	

llista	d’espera	no	hauria	de	prevaler	per	sobre	de	les	necessitats	individuals	i	concretes	

de	 l’infant	que	s’està	protegint”	 (2017:33),	per	 tal	que	el	 sistema	de	protecció	no	es	

converteixi	 en	 desprotecció	 i	 fomenti	 situacions	 de	 desemparaments	 repetides	 que	

acaben	fent	palesa	en	l’infant.		

	 6.1	La	finalitat	és	l’infant	

Entenent	la	importància	de	la	figura	professionalitzada	en	el	context	socioeducatiu	per	

protegir	a	la	infància,	hem	de	tenir	present,	com	estableixen	Sallés	i	Ger	(2012:46)	que	

“el	benestar	infantil	també	depèn	de	la	comunitat	on	aquests	viuen”.		

	

L’acolliment	 familiar	 considero	 que	 ha	 d’estar	 motivat	 per	 quelcom	 altruista	 i	

desinteressat	 que	 promogui	 un	 entorn	 familiar	 amb	 afecte,	 atenció	 i	 nous	models	 i	

referents	durant	el	temps	que	les	famílies	biològiques	requereixin	per	refer-se	i	poder	

assumir	la	responsabilitat	que	suposa	la	paternitat.	Alhora,	crec	que	sí	que	s’hauria	de	

tenir	més	present	el	temps	vital	dels	nens	en	aquest	processos.	Els	anys	evolutius	en	la	

infància	 representen	 moltes	 etapes,	 en	 canvi,	 en	 els	 adults,	 el	 temps	 passa	 més	

lentament	 o	 sense	 tants	 canvis	 vitals.	 Contra	 més	 temps	 passa	 l’infant	 acollit	 en	

aquesta	situació	més	vincles	es	creen	amb	les	famílies	acollidores	i	amb	el	seu	entorn	i	

més	 difícil	 és	 el	 retorn	 a	 la	 família	 biològica,	 si	 es	 dóna,	 però	 que	 en	 tot	 cas,	 és	

l’objectiu	en	aquesta	mesura.		
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Per	 aquest	 motiu,	 considero	 que	 l’anàlisi	 	 realitzat	 i	 les	 propostes	 que	 he	 pogut	

concloure	 se	 centren	 en	 un	 sol	 aspecte,	 el	 menor.	 Tot	 hauria	 de	 girar	 perquè	 la	

motxilla	 que	 han	 de	 carregar	 aquests	 infants	 sigui	menys	 pesada	 treballant	 amb	 les	

seves	 emocions	 i	 sentiments	 i	 realitzant	 un	 seguiment	 professionalitzat	 basat	 en	

acompanyar-lo	en	el	procés.	He	pogut	constatar	que	els	educadors	han	de	poder	fer	de	

guia	 i	 preveure	 situacions	 que	 li	 poden	 generar	 ansietat,	 por	 o	 dubte.	 Alhora	 poder	

treballar	 amb	 les	 famílies	 acollidores	 les	 limitacions	 que	 tinguin	 per	 la	 criança	 de	

l’infant,	evitant	així	 ruptures	 i	garantint	millors	oportunitats	d’èxit,	però	per	 realitzar	

aquest	seguiment	acurat,	es	necessita	temps	i,	per	tant,	acotar	les	ràtios	dels	tècnics.	

Valoro	que	cal	prioritzar	 l’infant	 i	 crear	sistemes	potents	d’avaluació	de	 les	 famílies	 i	

facilitadors	 a	 nivell	 d’estructura	 i	 referents	 tècnics,	 que	 ens	 permetin	 detectar	 la	

presència	 o	 absència	 de	 competències	 parentals,	 així	 com,	 de	 programes	 i	 recursos	

que	promoguin	l’adquisició	d’aquestes	competències	i	que	ofereixin	a	les	famílies	amb	

dificultats	 les	 intervencions	 a	 escala	 pedagògica,	 psicològica	 i	 social	 necessàries	 per	

poder	promoure	una	 infància	sana	 i	 resilient	d’aquells	que	seran	futurs	referents,	els	

acollidors	(Sallés	i	Ger,	2012).	

Segons	 la	meva	 opinió,	 la	 integració	 del	 nen	 o	 la	 nena	 en	 el	 seu	 entorn	 no	 es	 basa	

només	en	un	seguiment	socioeducatiu	professionalitzat	ni	en	el	conjunt	d’habilitats	o	

actituds	 per	 part	 de	 les	 famílies,	 sinó	 també	 en	 la	 integració	 social	 d’aquests.	 Fer	

extensiva	 la	 seva	 inclusió	 a	 diferents	 àmbits;	 l’acadèmic,	 el	 de	 lleure,	 el	 familiar,	 el	

d’amistats...	 poder	 fomentar	 llaços	 que	 el	 facin	 refer-se	 i	 naturalitzar	 el	 fet	 de	 tenir	

dues	famílies,	poder	revertir	aquest	fet	com	quelcom	positiu,	sempre	tenint	en	compte	

les	seves	característiques,	opinió,	cura,	protecció	i	seguretat.		

	

Crec	que	el	benestar	 infantil	està	en	mans	de	 tots	els	agents	que	envolten	al	menor	

directament,	però	també	depèn	de	la	comunitat	on	aquests	viuen,	la	qual	ha	d’aportar	

esforços	i	recursos	per	a	garantir	el	desenvolupament	adequat	de	tots	els	seus	nens	i	

nenes.	Per	tant,	els	infants	són	responsabilitat	de	tots,	la	seva	història	de	vida	i	els	seus	

drets,	han	de	ser	la	nostra	prioritat	com	a	societat.	
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8.	Annexos	

	 8.1	Entrevistes	a	famílies	acollidores	i	educadors	socials	

Organitzades	de	manera	cronològica:	

TRANSCRIPCIÓ	ENTREVISTA	J.	(PARE	D’ACOLLIDA	K.)	–	14/11/2017	

Horari	16h	a	17h.	Cafeteria	Avinguda	Meridiana	–	Hipercor.	Entrevista	amb	acollidor	

A.-	Tranquil,	 tu	pots	anar	parlant	 i	després	 jo	 ja	transcric	 la	gravació.	Si	vols	presentat	 i	explica’m	com	
vàreu	arribar	al	procés	d’acolliment.	

J.-	D’acord.	 Em	dic	 J.	 i	 ho	 vam	 iniciar	 la	meva	parella	 i	 jo	 fa	 3	 anys	 i	 4	mesos.	 Exacte...	 vam	 iniciar	 el	
procés	de	l’acolliment.		

A.-	I	com	us	veu	assabentar	de	l’acolliment?	

J.-	(es	riu)	La	nostra	història	és	una	mica	rara...	no	sé	si	et	servirà...	

A.-	No,	no...	tu	digues!	

J.-	D’acord,	som	dos	nois	llavors	volíem	ser	pares,	llavors	vam	començar	per	un	procés	d’adopció,	vam	
veure	que	eren	molts	anys	i	se’ns	escapava...	després	vam	passar	per	un	procés	de	gestació	subrogada	a	
la	Índia	però	van	tancar	fronteres	i	llavors	vam	decidir	que	s’acabava	i	vam	dir...	“pues	lo	dejamos...”	 i,	
després	ens	vam	quedar	parats	durant	un	any	i	pico...	i	en	principi	no	contemplàvem	l’acollida	sota	cap	
concepte...	

A.-	I	això?	Per	què	ho	desconeixíeu?	O	per	què?	

J.-	 Perquè	 no	 la	 coneixíem...	 per	 un	 desconeixement	 total.	 Llavors	 en	 un	 casament	 d’una	 amiga,	 la	
germana	del	xicot	que	es	casava	havia	treballat	en	una	ICIF	i	sabia	de	què	anava	i	ens	va	explicar	molt	
per	sobre	aquella	nit	i	ens	va	preguntar	si	ho	havíem	pensat	algun	cop	i	en	li	vam	dir	que	no	sabíem	com	
anava	 i	 ens	 va	 passar	 un	 contacte	 d’aquí	 (referint-se	 al	 centre	Cel	Obert).	 I	 vam	 començar	 sense	 cap	
mena	d’expectativa...	molt	tranquils...	anem	a	veure	què	és	això...	i	res,	vam	començar	amb	això	i	aquí	
és	on	vam	veure	el	que	significava,	el	què	era,	el	què	no...	i	aquí	és	on	van	sortir	tots	els	dubtes...	

A.-	Per	què	la	primera	trobada	com	es	dóna?	Vosaltres	truqueu	aquí?	

J.-	Sí,	nosaltres	vam	trucar	i	vam	dir	que	veníem	per	aquest	contacte	i	vam	parlar	amb	la	M.	i	el	primer	
contacte	va	ser	una	entrevista	informativa.	I	el	segon,	ja	vam	entrar	en	detall.	Sobretot	ells	tenien	molts	
dubtes	 amb	 nosaltres	 perquè	 nosaltres	 veníem	 d’un	 procés	 que	 no	 tenia	 res	 a	 veure	 amb	 l’acollida,	
nosaltres	volíem	ser	pares	amb	tot,	i	una	mica	la	seva	por	era	que	nosaltres	fóssim	capaços	d’entendre	
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el	que	significava	l’acollida	i	col·locar	a	la	mami	i	tot	plegat,	no?	I	la	segona	reunió...	vam	fer	3	o	4...	no	
ho	 recordo...	 després	 amb	 la	 L.	 Va	 ser	 molt	 ràpid	 tot	 el	 procés	 perquè	 diria	 que	 vam	 començar	 els	
primers	contactes	al	novembre...	jo	diria...	vam	estar	fent	moltes	reunions	trobades,	amb	altres	famílies	
acollidores,	una	o	dues	formacions...	sobretot	per	veure	tota	la	realitat,	per	veure	tots	els	casos,	si...		

A.-	Us	va	servir	la	formació?	

J.-	Molt,	molt...	totes	les	reunions	que	vam	tenir	amb	la	M.	i	la	L.	i	totes	les	jornades	molt...	sobretot	per	
ubicar-nos	nosaltres.	 Incideixen	molt	en	el	que	significa	 l’acollida	amb	 la	diferència	amb	 l’adopció	que	
no	 té	 res	 a	 veure	 i	 aquí...	 aquí	 passes	 els	 teus	 dubtes...	 veus	 la	 crua	 realitat.	 Potser	 una	 acollida	
d’urgència,	permanent...	 que	en	el	 cas	d’en	K.	 És	permanent	però	 les	 trobades	amb	 la	mami	 cada	15	
dies...	t’ho	expliquen	tot.		

A.-	Cada	15	dies	feu	vosaltres?	

J.-	Sí,	nosaltres	fem	cada	15	dies	amb	la	mami...	i	després	perquè	la	mami	té	una	altra	nena	i	llavors	15	
dies	 i	 la	germana...	 I	aquestes	reunions	van	anar	molt	bé	per	situar-nos	nosaltres	 i	per	decidir-nos.	Va	
durar	jo	crec	que	fins	febrer	o	març,	aquí	es	va	aturar,	ens	van	donar	l’ok	i	ens	van	dir	que	entràvem	a	la	
bossa.	Que		en	tot	cas	ens	feien	molta	incisió,	recordo	molt	això,	que	l’única	cosa	que	els	hi	feia	dubtar	
una	mica	era	que	ho	tinguéssim	clar,	que	diferenciéssim	molt	l’adopció	de	l’acollida...	com	veníem	d’on	
veníem...	i	vam	estar	esperant	febrer,	març...	a	finals	de	maig	ens	van	trucar.	3	mesos	només.	Ja	tenien	
un	cas	per	nosaltres,	que	era	en	K.	I	ens	van	plantejar	també	perquè	teníem	dubtes	perquè	la	seva	mami	
té	una	disminució	i	aquestes	coses	també...	posa	que	també...	que	ell	tingues	algun	tipus	de...	que	no	li	
havien	detectat	res	i	no	li	han	detectat	res	tampoc	ara.	Ara	li	van	fer	la	prova	dels	5	anys,	el	primer	test	
aquest...	 i	 que	és	 normalitat.	 Però	bueno,	 que	ens	ho	 van	plantejar	 així	 i...	 van	 ser	molt	 honestos	 en	
aquest	 sentit	 i	 en	 aquell	moment	 tenia	 2	 anys	 i	 6	mesos	 i	 ens	 van	dir	 que	es	 tractaria	 d’una	 acollida	
permanent.	En	aquest	cas	és	permanent	perquè	la	mami	al	tenir	el	que	té,	no	pot	assumir	cuidar-lo...	i	
per	això	és	permanent.	I	en	aquella	mateixa	reunió,	sense	parlar-ho	entre	nosaltres,	ens	vam	mirar	i	ja	
vam	decidir	que	sí	en	el	moment.	I	llavors	ja	vam	entrar	en	el	procés	d’acoblament..	i	tal..	

A.-	I	el	procés	d’acoblament	com	el	vàreu	viure?	

J.-	En	ho	vam	muntar	molt	bé	perquè	va	coincidir	que	les	dos	primeres	setmanes	de	juny	va	ser	allò	que	
et	fan	passar	la	foto...	per	presentar-te	i	ell	ens	va	passar	una	foto	nostra,	dels	dos.	Que	les	tenim	a	casa.	
Això	 va	 ser	 molt	 xulo.	 I	 es	 va	 presentar	 un	 pla	 d’acoblament	 per	 fer	 que	 crec	 que	 va	 durar	 2	 o	 3	
setmanes.	Però	recordo	que	era	molt	seguit...	va	ser	per	Sant	Joan.	Tot	molt	bé	i	ràpid.		

A.-	I	vàreu	poder	demanar	el	permís	de	paternitat?	O	a	la	feina...	?	

J.-	No,	en	aquell	moment	no,	es	pot	demanar	després...	el	pots	demanar	quan	tens	l’acollida	però	en	el	
procés	d’acoblament	no.	Com	l’E.,	la	meva	parella,	és	mestre	llavors	va	agafar	dies...	i	jo	com	treballo	en	
una	empresa	més	petita	des	de	fa	molts	anys	doncs	sense	problemes...	molt	bé...	però	van	ser	dos	o	tres	
setmanes...	
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A.-	I	com	ho	vàreu	fer?	Vàreu	anar	al	centre?	

J.-	El	principi	va	ser	anar	a	fer	una	visita	al	centre...	això	va	ser	per	la	tarda	amb	la	B.	i	res,	una	estona,	
primera	presa	de	contacte	i	veure	el	centre.	El	següent	dia,	també	vam	anar	amb	la	B.	i	vam	anar	a	fer	
una	 excursió	 pels	 voltants...	 el	 tercer	 dia	 vam	 fer	 l’excursió,	 la	mateixa,	 però	 ella	 ja	 no	 hi	 era.	 Es	 va	
quedar	al	centre	i	nosaltres	vam	fer	l’excursió	amb	ell	sols.	Vam	estar	tota	una	tarda	i	vam	berenar	amb	
ell.	El	següent	dia	ja	vam	fer	una	excursió	per	un	poble...	em	sembla	que	era	prop	de	Sant	Boi...	sortint	
de	la	casa	d’acollida	i	vam	anar	a	passar	el	dia	i	era	un	poblet	del	costat.	I	recordo	que	vam	fer	un	pícnic	
que	ens	va	portar	una	amiga	i	vam	estar	tota	la	tarda	amb	ell.	Ell	era	molt	peque...	ell	volia	anar	de	gran	
però	era	molt	peque...	

A.-	(es	riu)	ah	si?	Com	va	ser	aquesta	primer	imatge?	

J.-	 (es	 riu)	 Doncs..	 això	 no	m’oblidaré	mai...	 recordo	 que	 estàvem	 a	 la	 casa	 d’acollida,	 al	 menjador	 i	
recordo	que	hi	havien	unes	escales	que	baixaven	del	primer	pis	i	recordo	clarament	com	el	vam	veure	
com	baixava,	no?	Que	era	enano,	que	no	parlava	molt,	que	caminava	de	puntetes	encara...	 i	aquell	va	
ser	el	primer	moment,	va	ser	molt	xulo.		

A.-	Ell	recorda	això?	

J.-De	 la	casa	d’acollida	no	té	records	però	nosaltres	sí	que	 li	hem	explicat.	Li	hem	dit	que	va	estar	dos	
anys	 amb	 la	mami,	 que	 no	 podia	 estar	 per	 ell	 i	 va	 anar	 a	 una	 casa	 d’acollida,	 si	 li	 preguntessis	 t’ho	
explicaria	així.	Ahir	era	molt	divertit,	 l’E.	 li	va	preguntar:“tu	saps	 fer	aquesta	pintura?”	 i	ens	va	dir	“sí,	
això	 les	noies	de	 la	 casa	d’acollida	m’ho	 feien”.	 (es	 riu)	 Ell	 ens	 va	 fer	una	pregunta	un	dia,	perquè	 té	
molts	amics	al	cole,	i	deia	quan	“el	meu	amic	A.	estava	a	la	casa	d’acollida”	i	nosaltres	li	vam	dir	que	no	
tots	els	nens	passen	per	 la	casa	d’acollida.	Estem	col·locant-ho	tot.	Bueno...	després	d’aquella	primera	
excursió	 va	 haver	 una	 altra	 i	 a	 partir	 de	 la	 següent	 setmana	 va	 començar	 a	 anar	 a	 casa	 però	 només	
durant	el	dia,	per	hores.	Vivim	a	Vilanova	i	un	dia	el	vam	agafar	amb	el	cotxe	del	meu	germà	vam	estar	
allà	una	tarda,	va	conèixer	l’espai	i	va	tornar	al	centre.	A	l’altre	dia	igual,	eren	unes	horetes	però	ja	era	
gairebé	tot	el	dia.	A	l’altre	em	sembla	que	vam	fer	una	pernoctació	i	va	tornar	al	centre	però	ja	només	
per	recollir	i	acomiadar-se.	A	partir	d’aquell	moment	ja	va	venir	a	casa	i	vam	signar	tot	el	procés.	

	A.-	És	quan	us	vàreu	poder	agafar	els	dies?	

J.-	Després	de	signar	es	quan	vam	poder	agafar	quinze	dies	però	això	era	 finals	de	 juny	 i	 l’E.	es	podia	
agafar	un	mes	i	algo	i	ho	va	compactar.	Ell	 ja	estava	de	vacances	i	 jo	em	vaig	agafar	els	dies.	A	 l’agost	
vam	estar	els	dos	amb	ell	i	setembre,	octubre	i	novembre	va	estar	l’E.		

A.-	Com	el	vàreu	veure?	Va	fer	una	evolució	ràpida	amb	vosaltres?	

J.-	Va	ser	complicat.	Recordo,	per	exemple,	el	concepte	“meu”.	Quan	tu	li	donaves	una	joguina	pensava	
“amb	qui	ho	comparteixo?”	i	li	deies	que	era	només	per	ell	i	va	arribar	un	moment	que	era	molt,	molt	
possessiu	i	amb	nosaltres	també.	Va	ser	complicat	però	més	per	nosaltres	emocionalment	perquè	vam	
passar	de	ser	dues	persones	que	fèiem	una	vida,	i	de	sobte,	uns	horaris,	un	nen...	El	tema	de	l’acollida	el	
vam	interioritzar-ho	molt	bé	però	el	que	més	ens	va	costar	va	ser	el	canvi	de	vida.	L’Acoblament	nostre,	
per	nosaltres	situar-nos,	situar-lo	amb	ell,	va	ser	complicat.	Va	ser	difícil	adaptar-se	a	la	nova	vida	i	a	un	
nen	“ja	fet”	amb	una	motxilla	a	sobre	que	porta	que	tu	desconeixes...	o	que	al	menys	no	ho	coneixes	tot.	
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Sabem	que	és	una	cosa	que	ha	de	ser	així	però	realment	és	una	cosa	que	legalment	està	molt	estipulat	
però	 que	 tens	 molt	 poca	 informació...	 Et	 diuen	 dades	 molt	 concretes:	 “La	 seva	 mare,	 tal,	 pare	
desconegut,	 tal...”	però	no	tens	una	visió	molt	complerta	del	nen.	Que	això	 jo	crec	que	ajudaria,	 tot	 i	
que	entenc	que	 legalment	no	es	pot	 fer.	 Però	no	 tens	mai	 la	 seva	història.	Al	 centre	d’acollida	 ell	 va	
estar	poquet,	 segons	el	 que	 sabem,	des	de	novembre	a	 juliol,...	 va	estar	poquet.	No	ens	 van	explicar	
molt	 tampoc.	 Sí	 que	 ens	 van	 dir	 que	 tenien	 dubtes	 també	 sobre	 la	 seva	 evolució,	 si	 tindria	 alguna	
patologia...	si	que	ens	van	dir	“potser	no	és	el	nen	més	 intel·ligent	del	món,	però	bueno...”	ell	se’n	va	
sortint,	és	molt	sociable.	Tot	i	que	recordo	que	el	primer	mes	d’estar	amb	nosaltres	estàvem	a	Vilanova	i	
hi	havia	un	senyor	amb	uns	nens	 i	 recordo	que,	de	cop,	el	vam	veure	com	buscava	al	senyor,	sempre	
busca	molt	l’afecte	de	l’adult.	Això	ens	sobtava	molt,	podia	passar	qualsevol	pel	carrer	i	ell	fer	per	anar-
se’n	amb	aquella	persona.	Però	després	es	va	adaptar	molt	bé,	van	ser	aquells	primers	3	mesos	a	casa	
més	intensius	però	quan	va	començar	el	cole	va	poder	anar	a	la	mateixa	escola	que	treballa	l’E.	i	el	tenia	
molt	 de	 referent	 i	 se	 sentia	 més	 segur.	 I	 ara	 va	 a	 una	 altra	 escola	 però	 va	 molt	 content.	 Valorem	
l’experiència	molt	en	positiu,	la	veritat.	

A.-	I	la	trobada	amb	la	mare?	Com	ha	estat?	

J.-	Ha	anat	evolucionant.	Al	principi	fèiem	cada	15	dies	les	visites	a	EVIA,	l’espai	de	visites.	El	deixàvem	
en	una	cantonada	i	ell	es	reunia	amb	ella	i	després	tornava.	Van	passar	dos	anys	i	després	es	va	valorar	
que	es	podien	fer	visites	externes.	La	nostra	trobada	amb	la	mare	la	vàrem	agrair,	crec	que	està	molt	bé	
això	perquè	així	et	treu	pors,	tant	per	la	seva	banda	com	per	la	nostra.	I	sobretot,	coses	del	tipus	“i	com	
serà?,	 i	no	se	què...”	 i	sobretot	pel	K.	Perquè	ho	vivia	una	mica	com	artificial...	“te	dejo	ahí...”	te’n	vas	
amb	 la	mami	 i	 “tu	otra	vida...”	ho	viu	 com	una	dualitat.	 Les	 trobades	 són	molt	bones	 i	 hem	notat	un	
canvi	en	positiu	per	part	d’ell	per	normalitzar-ho.	Tot	i	així	ell	segueix	tenint	2	visites,	cada	15	dies	amb	
la	mami	i	després	un	cop	al	mes	amb	la	seva	germana	a	EVIA.		

A.-	I	no	us	pregunta	ell	per	què	fa	unes	visites	a	EVIA	amb	la	germana	i	la	mare	i	després	altres	al	parc	
amb	la	mare	sol?	

J.-	De	moment	és	tot	molt	inicial	perquè	fa	poc	que	fa	visites	externes	amb	la	mare	però...	la	L.	és	molt	
petitona	encara	i	no	pregunta	de	moment	perquè	la	mare,	al	tenir	la	discapacitat,	només	tenir	la	nena	li	
van	treure	i	està	en	una	altra	família	d’acollida.	Així	que	la	mare	té	3	visites	al	mes,	amb	la	L.,	amb	el	K.	i	
amb	els	dos.	És	molt	liós,	però	per	sort	des	del	centre	ens	organitzen	molt	bé	les	visites	perquè	puguin	
veure’s.	De	moment	el	K.	sí	que	ha	manifestat	a	la	R.	que	li	agraden	més	les	visites	al	parc	amb	la	mami	
perquè	a	l’altra	ha	de	compartir-la	amb	la	L.	i	no	pot	estar	tant	per	ell...	sent	una	mica	els	cels...	la	veritat	
és	que	com	la	veu	un	cop	al	mes	a	 la	germana	la	ha	 interioritzat	fa	poquet.	Tampoc	se	sabia	cap	a	on	
aniria	la	L.	i	fins	que	no	va	acabar	amb	la	família	d’urgència	i	ho	van	tenir	clar,	no	es	van	conèixer.		

A.-	Però	durant	l’embaràs,	ell	seguia	veient	a	la	mare?		

J.-	 Sí,	 va	 estar	molt	 bé	perquè	 va	haver-hi	 un	moment	en	que	des	de	Cel	Obert	 ens	 van	dir	 “anem	a	
treballar-ho	ara”	i	llavors	li	vam	explicar	conjuntament.	Li	van	explicar	que	la	mama	tenia	un	bebè	a	dins	
i	que	tindria	una	germana.	Vam	agrair	molt	el	recolzament	per	part	del	centre	perquè	sinó	no	sé	molt	bé	
com	ho	haguéssim	enfocat.	A	més	està	molt	bé	perquè	sempre	que	tenim	problemes,	amb	la	R.	o	amb	
qui	sigui,	de	seguida	estan	allà.	O	per	coses	que	et	diu	i	no	saps	molt	bé	com	reaccionar	o	si	és	propi	dels	
processos	d’acollida	o	no...	i	ella	sempre	ens	diu	“Tranquil,	doncs	amb	això	farem	això”	o	“això	es	millor	
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que	ho	parlem	amb	ell	d’aquesta	manera	o	jo	li	comentaré	això	altre”...	a	vegades	truquem	per	xorrades	
però	la	veritat	és	que	sempre	ens	ho	solucionen	tot	i	no	hem	tingut	cap	problema.		

A.-	I	alguna	petició	o	necessitat	que	creguis	que	s’hauria	de	cobrir	des	del	Centre?	

J.-	 Doncs	 bàsicament,	 quan	 entres	 ja	 ho	 saps...	 tu	 saps	 que	 tens	 unes	 visites	 pactades,	 tot	 el	 que	
comporta,	etc...	i	nosaltres	per	exemple	ja	haurem	de	començar	a	treballar	l’any	que	ve	tot	el	tema	de	la	
seva	història	de	vida.	Clar...	tenim	poca	informació	i	no	sé	molt	bé	com	ho	farem	això.	Però	sí	que	és	una	
cosa	que	ens	aniran	explicant	a	partir	d’ara	 i	sí	que	és	una	cosa	que	teníem	dubtes	perquè	pensàvem	
que	si	ens	parlaven	de	la	casa	d’acollida...	i	ho	vam	parlar	amb	la	R.	i	ens	va	dir	que	sí,	que	comencéssim	
a	 introduir-ho...	 perquè	 clar,	 ell	 te	 el	 handicap	 que	 té	 dos	 papis,	 una	 mami,	 una	 germana...	 una	
estructura	diferent	als	altres	nens.	Tot	i	que	el	cole	és	molt	xulo	i	no	hi	ha	cap	problema	i	els	nens	són	
com	són.	I	en	principi	no	ha	tingut	cap	problema	amb	això.	I	sobretot,	de	cara	a	ell,	el	millor	és	que	ell	
percep	que	la	mami	no	ens	veu	com	una	competència	i	això	l’ajuda	a	sentir-se	més	còmode	amb	la	seva	
situació.	Tenim	molt	present	a	 la	mami	i	a	 la	L.	Per	exemple	tenim	una	foto	al	rebedor	d’ell	 i	de	la	L.	 i	
cada	nit	 li	 fèiem	un	petó	 i	 ara,	que	 ja	és	més	gran,	ho	 fa	quan	ell	decideix.	 La	veritat	és	que	sobre	 la	
mami	pregunta	poc,	però	quan	ho	fa,	li	intentem	donar	totes	les	respostes	que	podem.	Ell	per	exemple,	
es	pensa	que	quan	anem	a	Barcelona,	al	Centre,	com	és	aquí	on	veu	a	 la	mami,	és	on	viu.	 (Riures)	Es	
pensa	que	viu	a	l’Hipercor	o	a	prop,	ho	dóna	per	fet,	però	no	li	preocupa	no	haver	vist	la	casa...		

A.-	Cap	a	on	creus	que	va	l’acolliment?		

J.-	Jo	crec	que	ens	mantindrem	en	acollida	permanent.	Perquè	les	possibilitats	de	retorn	són	baixes	per	
la	 situació	de	 la	mami,	 per	 tant	haurem	d’anar	 veient,	 però	estem	 tranquils.	 Intentarem	 fer-ho	 feliç	 i	
normalitzar	 al	màxim	 la	 seva	 situació	 perquè	 ell	 estigui	 còmode.	 Per	 això	 et	 dic	 que	 aquestes	 visites	
tranquil·litzen	molt	perquè	va	haver-hi	un	temps	que	sempre	s’abraçava	molt	a	mi	al	principi	però	quan	
vam	 passar	 a	 obertes,	 de	 cop	 la	 R.	m’ho	 va	 fer	 veure,	 que	 ara	 ell	 s’abraçava	més	 a	 la	mami	 i	 li	 feia	
petons...	i	vaig	pensar	“Ostres,	això	està	molt	bé!	perquè	ara	ens	té	integrats	als	dos”.	Es	percep	que	la	
mare	té	les	seves	limitacions	i	moltes	vegades	et	pregunta	més	coses	sobre	tu	que	sobre	el	nen,	però	tot	
i	així	hi	ha	una	bona	entesa.	Ell	ho	viu	normal	i	ell	veu	que	jo	puc	donar	dos	petons	a	la	mami	i	parlar...	
això	és	molt	positiu.	A	més,	ell	està	molt	a	sobre	de	tot,	del	que	parlem,	de	com	ens	saludem...		

A.-	I	heu	tingut	dificultats	pels	tràmits?	Normalment	les	famílies	solen	fer	queixes	sobre	això...	

J.-	 Sí,	 la	 meva	 queixa	 també	 seria	 aquesta.	 Ara	 li	 trauran	 un	 granet	 i	 necessita	 anestesia...i	 has	 de	
preveure	que	li	faran	això	i	has	de	pensar	en	que	t’han	d’autoritzar	des	de	la	Generalitat,	demanar-ho	al	
Centre	perquè	ho	sol·licitin,	i	ens	han	de	donar	un	paper	i	ja	està,	però	no	sempre	és	ràpid.	L’altre	cosa	
és	quan	vols	marxar	de	viatge.	Ahir	per	la	nit,	per	exemple,	pensava	que	és	el	meu	aniversari	la	setmana	
vinent	i	pensava	“i	si	marxem	un	cap	de	setmana	i	ens	anem?”...	Jo	que	sé...	“a	França!”	i	vaig	començar	
a	mirar	i	quan	estava	mirant	vaig	pensar...	“no	ho	facis...”	i	ho	vaig	deixar	perquè	si	ha	d’agafar	l’avió	per	
exemple,	per	molt	que	portis	els	papers	de	l’acollida,	ells	han	de	fer	un	paper	que	especifica	que	el	K.	
està	en	acollida	permanent	amb	aquesta	 família	 i	que	 se	 li	 autoritza	per	viatjar	a	on	 sigui	en	aquesta	
data	concreta.	I	clar,	ho	has	de	mirar	amb	temps.	En	quant	a	les	targetes	de	salut	i	tal,	nosaltres	ho	hem	
tingut	tot	ràpid	però	tenim	una	mútua	i	alhora	de	canviar,	com	no	consta	com	a	fill	propi,	sempre	tenim	
històries	 però	 quan	 ho	 haguem	 de	 canviar	 de	 mútua,	 ja	 t’ho	 direm...	 (riu)	 perquè	 aquí	 el	 problema	
sempre	és	explicar	què	és	això...	perquè	la	gent	no	ho	entén	i	vagis	on	vagis	ho	has	d’explicar.		
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A.-	I	quan	ho	vàreu	comentar	a	la	família,	el	fet	que	anàveu	a	acollir,	ho	van	entendre?	

J.-	La	nostra	cap	problema,	tots	els	avis,	els	tiets,	cosins,	amics...	tota	la	nostra	part	ha	esta	molt	fàcil	tot	
i	que	saben	que	els	tràmits	són	complicats.	Sí	que	a	nivell	“societat”	la	pregunta	és	“Ah,	y	cuando	te	lo	
van	a	quitar?,	què	pena...”	tot	i	que	ho	has	de	tenir	aquí	(senyala	el	cap),	que	el	retorn	forma	part	de	tot	
el	 procés	 però	 la	 veritat	 és	 que	 no	 ho	 coneixen.	 I	 crec	 que	 seria	 molt	 important	 que	 la	 gent	 es	
conscienciés	 de	 què	 és	 l’acollida,	 que	 poguessin	 conèixer	 i	 treure	 pors	 en	 relació	 al	 procés	 i	 alhora	
facilitar-li	als	nens	i	a	les	famílies	aquest	camí.	

	

TRANSCRIPCIÓ	ENTREVISTA	B.	(TÈCNICA	D’ACOLLIDES)	–	05/12/2017	

Horari	16h	a	17h.	Cafeteria	–	Barri	de	les	Corts,	Barcelona.		

A.-	Per	situar-nos	una	mica,	B.	Quin	ha	estat	el	teu	recorregut	professional	fins	ara	com	Educadora?	

B.-	Abans	era	monitora	i	feia	feines	en	casals	d’estiu	i	així,	però	la	meva	primera	feina	com	educadora	
social	va	ser	a	un	CRAE,	un	centre	residencial,	que	vaig	estar	dos	anys	amb	nens	de	0	a	6.	Estava	els	caps	
de	 setmana	 i	els	 festius.	 La	proposta	dels	nens	era	 residencial,	de	 centre,	però	alguns	d’aquests	nens	
tenien	proposta	de	família	d’acollida,	llavors,	com	eren	nens	petits	precisament	en	aquest	centre,	molts	
sí	 que	 eren	 el	 perfil	 d’acollida	 familiar	 aliena	 i	 molts	 marxaven.	 Treballàvem	 amb	 totes	 les	 ICIF	 de	
Barcelona.		

A.-	I	va	ser	arrel	d’això	que	vas	interessar-te	a	treballar	a	la	ICIF?	

B.-	 No,	 bueno,	 jo	 ja	 sabia	 que	 existia	 la	 ICIF	 i	 que	 existia	 l’acolliment.	 Tot	 i	 que	 aquí	 sí	 que	 em	 vaig	
interessar	perquè	quan	estava	allà	hi	havia	un	parell	de	nens	que	marxaven	en	acolliment	i	estaven	fent	
el	pla	d’acoblament,	i	vaig	veure	una	mica	el	procés	però	no	gaire	perquè	a	l’estar	en	caps	de	setmana	
tampoc	podia	veure	tot	el	procediment	ni	tenia	tota	 la	tasca	de	seguiment	però	sí	que	aquí	 ja	ho	vaig	
conèixer	en	primera	persona.	

A.-	 Al	 centre	 sempre	 hi	 ha	 un	 educador	 referent	 per	 fer	 aquest	 acoblament	 en	 el	 cas	 que	marxin	 en	
acollida?	

B.-	Sí,	cada	nen	té	el	seu	tutor	i	és	el	que	fa	tota	la	tasca	de	seguiment	del	nen,	tutories	amb	l’infant...	
fan	els	informes	de	seguiment.	I	després	d’això	vaig	estar	a	una	“casa	d’infants”	que	és	un	projecte	per	
intentar	evitar	la	retirada	del	nen	i	és	un	projecte	que	es	fa	amb	les	famílies	conjuntament.	És	com	un	
centre	 on	 els	 nens	 estan	 dormint	 però	 les	 famílies	 venen	 la	 pis	 a	 aixecar	 els	 nens,	 portar-los	 al	 cole,	
dinen	 al	 pis,	 o	 sigui	 és	 una	 tasca	 també	 amb	 els	 pares	 per	 intentar	 treballar	 els	 aspectes	 que	 es	
consideren	necessaris	per	tal	d’evitar	una	retirada.	Considero	que	és	un	projecte	molt	interessant,	em	va	
agradar	molt.	 Aquí	 vaig	 estar	 6	mesos	 i	 després	 vaig	 començar	 amb	 acolliment.	 Vaig	 conèixer	 la	 ICIF	
perquè	 vaig	 estudiar	 un	màster	 i	 una	 companya	 treballava	 en	 aquesta	 entitat,	 va	 pensar	 en	mi,	 que	
podria	encaixar	en	el	perfil,	i	em	va	contactar.		
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A.-	Una	mica	en	resum	quines	són	les	tasques	que	portes	a	terme	en	un	cas	d’acolliment?	

B.-	Un	cop	m’arriba	el	cas	em	llegeixo	tota	la	síntesi	avaluativa,	tot	l’expedient	de	l’EAIA	que	ens	arriba	
per	 tal	 d’entendre	 més	 el	 cas	 en	 tota	 la	 seva	 perspectiva.	 Tant	 el	 seguiment	 que	 fa	 l’EAIA	 com	 tot	
l’informe	de	seguiment	del	centre	on	està	o,	si	està	en	una	família	d’urgència,	tots	els	seguiments	de	la	
família.	Després	 contactes	 telefònicament	amb	 l’EAIA	perquè	et	donin	 informació	autoritzada	de	com	
seran	les	visites,	de	com	està	el	nen,	de	com	estan	els	pares...	i	també	amb	el	centre,	amb	el	tutor	o	amb	
el	tècnic	de	la	família	d’urgència,	perquè	et	donin	tota	la	informació.	Amb	tota	aquesta	informació,	una	
de	 les	 famílies	que	estan	 ja	 validades	que	 tu	penses	que	pot	encaixar	amb	aquest	perfil,	 se’ls	hi	 fa	 la	
proposta.	Es	fa	una	entrevista	amb	ells,	se’ls	hi	explica	el	cas,	se’ls	hi	fa	formalment	la	proposta	i	un	cop	
l’aproven,	pactes	un	calendari	de	pla	d’acoblament;	amb	el	centre	o	família	d’urgència,	i	es	realitza.	Tu	
acompanyes	a	la	família	en	el	pla	d’acoblament	i	un	cop	es	constitueix	l’acolliment,	fas	tot	el	seguiment	
de	l’acolliment;	les	entrevistes	amb	els	acollidors,	donant-los	suport,	pautes	i	estratègies.	Contactar	amb	
les	 escoles,	 recursos	 psicològics,	 amb	 els	 EAIA	 per	 preparar	 les	 visites	 amb	 les	 famílies	 biològiques	 i	
mantens	el	 contacte	al	 llarg	de	 tot	el	procés	per	 veure	una	mica	 com	estan	els	pares,	 fer	 valoracions	
conjuntes,	i	fer	els	informes	de	seguiment.	En	funció	del	cas,	tot	el	que	vagi	sorgint	però	sobretot,	donar	
suport	a	les	famílies	i	coordinar-te	amb	tots	els	serveis	que	intervenen.	

A.-	Són	sempre	les	mateixes	pautes	en	tots	els	casos	d’acolliment?	

B.-	 No,	 van	 variant.	 Per	 exemple	 en	 els	 casos	 de	 famílies	 d’urgència	 és	 de	 cop.	 No	 hi	 ha	 pla	
d’acoblament.	 T’avisen	 que	 hi	 ha	 una	 urgència	 i	 són	 nens	 que	 encara	 no	 han	 nascut	 o	 bé	 estan	 a	
l’Hospital	o	es	preveu	una	retirada	però	encara	no	s’ha	fet	perquè	estan	esperant	aconseguir	una	família	
d’urgència.	Llavors,	contactes	amb	la	família	d’urgència,	els	hi	dones	la	informació	quan	t’avisen	que	es	
constitueixi	la	urgència	o	bé	si	ja	està	retirat	i	has	d’acompanyar	a	la	família	a	la	DGAIA,	al	paral·lel,	per	
fer	els	tràmits	de	constitució	de	l’acolliment	d’urgència;	que	la	doctora	de	la	DGAIA	et	digui	una	miqueta	
com	està,	es	signen	tots	els	documents	i	llavors	s’emporten	el	nen	aquell	mateix	dia.	A	vegades	truques	
a	la	família	una	setmana	abans	i	aquell	dia	ja	s’emporten	al	nen	amb	la	poca	informació	que	tenen...	i	a	
partir	d’aquí	el	procés	sí	que	és	el	mateix,	acompanyar-los	a	 les	visites,	fer	els	 informes	de	seguiment,	
els	domicilis...	

A.-	Quines	tasques	valores	coma	més	rellevants	per	conèixer	i	aproximar-te	més	al	cas?	

B.-	Crec	que	són	molt	 importants	 les	entrevistes	amb	 la	família,	 tenir	una	bona	comunicació,	sintonia.	
Crear	un	vincle	de	confiança	per	poder	anar	treballant	els	aspectes	que	tu	valores	com	a	més	necessaris,	
que	 vas	 detectant,	 i	 sobretot	 tenir	molt	 contacte	 amb	 la	 família,	 crec	 que	 això	 és	 clau.	Que	 no	 sigui	
només	un	seguiment	protocol·lari	sinó	un	contacte	real	i	un	seguiment	real.	També	poder	trobar-te	amb	
el	 nen.	 Per	 exemple,	 en	 els	 casos	 que	 no	 hi	 ha	 visites	 biològiques	 i	 tu	 no	 veus	 al	 nen	 tan	 sovint,	 el	
seguiment	 és	 més	 difícil	 per	 això	 és	 important	 insistir.	 I	 també	 les	 coordinacions	 amb	 la	 resta	 de	
recursos,	perquè	a	vegades	tu	tens	una	visió	però	l’escola	pot	donar-te	una	altra,	el	psicòleg...	perquè	és	
important	tenir	una	visió	 i	 informació	global	perquè	també	jo	potser	veig	al	nen	un	cop	cada	3	mesos	
però	el	psicòleg	el	 veu	cada	 setmana,	per	 tant,	 la	 informació	que	em	pugui	donar	el	psicòleg	és	molt	
rellevant	per	tot	el	que	jo	pugui	treballar	i	detectar	també.	
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A.-	Quins	són	els	aspectes	més	difícils	als	que	has	de	fer	front	en	l’exercici	de	la	teva	tasca?	

B.-	Sostenir	al	nen	i	a	 les	famílies.	És	a	dir,	ser	capaç	de	sostenir	el	malestar	de	les	famílies.	A	vegades	
som	com	un	sac	de	boxa	perquè	ets	la	persona	referent	per	aquesta	família,	de	la	DGAIA,	del	sistema	i	
de	tot...	és	amb	tu	amb	qui	tenen	contacte	i	llavors	a	vegades	a	tu	t’arriba	tot	aquest	neguit	i	malestar	
en	contra	del	sistema	o	en	contra	del	funcionament	de	l’EAIA	o	en	contra	de...	tot.	Tot	sempre	és	a	tu.	
Perquè	és	amb	tu	amb	qui	tenen	aquest	contacte	i	aquesta	relació	i	a	vegades	sostenir	tot	aquest	neguit	
i	malestar	 és	 complicat.	 També	 és	molt	 difícil	 les	 situacions	 amb	 les	 que	 et	 trobes.	 Amb	 el	 temps	 et	
tornes	 una	miqueta	 de	 ferro	 però	 costen	molt	 algunes	 situacions	 d’observar	 a	 les	 visites	 biològiques	
com	els	nens	viuen	les	visites	o	els	pares	també....	sobretot	al	principi	de	l’acolliment	és	molt	delicat,	és	
un	 moment	 complicat.	 Sobretot	 pels	 pares	 biològics	 i	 que	 el	 nen	 pugui	 entendre	 tot	 això	 i	 també	
traspassar-ho	als	pares...	 i	un	altre	és	tornar	a	un	nen	a	un	centre,	que	un	acolliment	vagi	malament	 i	
hagis	de	tornar	a	un	nen	a	un	centre	és	el	pitjor	que	pot	passar	i	el	més	difícil	de	sostenir	perquè	tota	la	
feina	que	has	anat	 fent	 i	 tot	el	seguiment	d’aquest	nen,	veus	que	realment	no	ha	funcionat.	 I	és	molt	
dolorós,	perquè	saps	que	és	una	ferida	que	no	es	tanca.	I	pels	nens	acabar	un	acolliment,	en	segons	en	
quina	situació	s’acabi,	perquè	et	pots	trobar	de	tot,	des	d’acollidors	que	no	ho	fan	bé	i	els	has	de	portar	
tu	d’un	dia	per	 l’altre	al	centre	fins	a	acolliments	que...	portar	a	un	nen	a	un	centre	és	molt	difícil.	En	
aquell	moment	tu	ets	de	ferro	i	actues	perquè	veus	que	el	nen	està	patint	i	l’has	de	poder	acompanyar	
bé	però	sostenir	tot	això	també	a	nivell	emocional	per	tu	després	és	molt	difícil.	Per	això	no	et	prepares,	
la	 experiència	 i	 compartir-ho	 amb	 l’equip...	 i	 en	 aquests	 casos	 sí	 que	 sempre	 vas	 acompanyat.	 Per	
exemple	una	última	visita	abans	de	que	el	nen	marxi	en	adopció...	tu	estàs	veient	que	aquesta	mare	o	
pare,	és	la	última	vegada	que	veurà	al	seu	fill...	i	tu	ho	estàs	vivint	i	per	molt	que	t’ho	expliquin,	no	saps	
mai	com	és	o	com	reaccionar.	Són	situacions	molt	complicades	que	te	 les	vas	 ficant	a	dins	 i	en	aquell	
moment	actues	perquè	ets	una	bona	professional	 i	ho	has	de	fer,	però	després	tot	això	tu	t’ho	has	de	
gestionar	a	nivell	emocional	perquè...	són	situacions	de	molta	càrrega.	

A.-	 I	 les	 tasques	 més	 amables	 d’aquesta	 feina	 com	 a	 educadora	 social	 tècnica	 d’acolliments	 quines	
serien?	

B.-	El	pla	d’acoblament.	Iniciar	tota	la	relació	amb	la	família,	és	un	moment	molt	especial.	Acompanyar	a	
la	família	que	estan	molt	nerviosos,	conèixer	al	nen,	per	mi	això	és	molt	enriquidor...	i	les	trobades	amb	
els	nens,	tot	l’acompanyament	cap	al	nen	d’entendre	la	seva	situació	familiar,	de	tenir	un	lligam	amb	el	
nen	i	poder	ser	un	referent	per	ell	perquè	pugui	preguntar-te	els	neguits	que	tingui	i	explicar-te	sobre	la	
seva	família,	acompanyar-lo	amb	la	seva	família	biològica...	això	és	molt	enriquidor.	Crear	aquest	lligam.	
És	quan	veus	realment	que	les	coses	estan	anant	bé	i	que	el	nen	i	la	família	et	tinguin	com	a	referencia	
positiva,	que	és	complicat	d’aconseguir,	però	és	molt	enriquidor.	Que	la	família	confiï	amb	tu,	que	vegis	
que	les	pautes	que	els	hi	dones	estan	funcionant	i	 les	 integren	i	que	això	reverteix	en	que	veus	que	el	
nen	està	millor.	Això	és	el	més	enriquidor.	

A.-		Recorda’m	quins	són	els	recursos/serveis	que	pots	utilitzar	com	a	professional?	

B.-	El	psicòleg,	que	és	molt	habitual.	No	al	principi	de	l’acolliment,	si	es	valora	que	no	és	necessari,	però	
sí	a	mida	que	va	creixent	perquè	es	detecten	aspectes	que	s’han	de	treballar	i	precisament	perquè	tu	no	
pots	 veure	 al	 nen	 un	 cop	 a	 la	 setmana	 per	 fer	 un	 seguiment	més	 complert,	 per	 tant	 es	 necessita	 un	
recurs	extern.	Ja	m’agradaria	poder	veure’m	amb	el	nen	un	cop	a	la	setmana	per	ser	jo	qui	l’acompanyi	
a	entendre	la	seva	situació	familiar	però	com	això	no	és	pot	donar,	doncs	un	psicòleg	que	estigui	molt	
situat	en	el	que	és	l’acolliment	el	pot	acompanyar	a	anar	elaborant	la	seva	història	de	vida,	a	banda	de	
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que	hi	hagin	altres	mancances	que	s’hagin	de	treballar	en	altres	casos.	També	suport	pedagògic,	tot	el	
tema	d’hàbits	d’estudi,	perquè	tenen	moltes	mancances	a	nivell	escolar	per	la	concentració...	els	CSMIJ,	
que	són	els	centres	de	salut	mental,	també	recursos	d’estimulació	amb	els	més	petits,...	a	nivell	de	joc	
simbòlic,	relacions	amb	els	iguals,	centres	de	teràpia	d’estimulació,	això	és	el	principal.	

A.-	A	nivell	pràctic,	que	creus	que	aporta	l’educador	en	tot	aquest	procés	com	a	referent?	

B.-	L’educador	aporta	una	mirada	molt	global	en	relació	al	nen,	perquè	has	d’intentar	veure	el	nen	amb	
una	globalitat	 com	ell	 es	posiciona	amb	 la	 seva	 situació	 familiar.	 És	molt	 important	que	els	 educador	
comptin	amb	experiència	prèvia	amb	centres...	perquè	el	psicòleg	o	el	treballador	social	aporten	altres	
mirades	 i	ho	veuen	des	d’altres	àmbits	però	el	 rol	de	 l’educador,	 si	 vens	d’un	centre,	 tu	 ja	has	pogut	
viure	algunes	conductes	dels	nens	que	saps	o	pots	intuir	perquè	es	donen.	“Aquest	nen	fa	rebequeries,	
...”	 si	 tot	 això	 tu	 ho	 has	 viscut	 com	 educador	 i	 entens	 perquè	 aquest	 nen	 té	 aquestes	 actituds,	 pots	
acompanyar	millor	a	la	família,	perquè	el	que	la	família	t’ha	explicat	potser	tu	també	ho	has	viscut	quan	
estaves	en	un	centre.	Tu	entens	que	els	nens	tenen	moltes	dificultats,	que	els	hi	costa	molt	gestionar	la	
frustració,	que	 tenen	poca	capacitat	de	concentració	a	 l’hora	de	 fer	els	deures...	 jo	 crec	que	el	 rol	de	
l’educador,	al	menys	en	el	nostre	equip	veiem	que,	si	els	educadors	venen	de	centres,	tenen	una	mirada	
més	global	del	nen.	I	poden	donar	pautes	a	les	famílies...	tot	i	que	també	t’hi	pots	trobar	amb	d’altres	
professionals	que	també	tenen	aquesta	mirada,	però	jo	crec	que	el	rol	de	l’educador	en	acolliments,	si	
és	un	educador	que	ve	de	 l’àmbit	de	 la	 infància,	pots	donar	pautes	a	 les	 famílies	més	concretes	 i	pot	
entendre	la	globalitat	d’aquest	nen.		

A.-	Per	part	de	les	famílies	acollidores	com	creus	que	us	veuen,	com	un	recolzament?		

B.-	 Hi	 ha	 de	 tot.	 Hi	 ha	 famílies	 que	 ho	 veuen	 com	 un	 seguiment	 protocol·lari,	 administratiu...	 no	 ho	
rebutgen	 perquè	 saben	 que	 és	 el	 que	 toca	 però	 ho	 veuen	 com	un	 tràmit.	Que	 s’ha	 de	 fer	 perquè	 la	
DGAIA	 així	 ho	 dicta,	 així	 que	 ho	 interpreten	 com	 un	 control...	 ho	 veuen	 així,	 o	 al	 menys	 és	 bastant	
habitual.	

A.-	Com	ho	reverteixes	això?	

B.-	Això	és	molt	complicat.	És	anar-te	guanyant	la	confiança	d’aquesta	família	i	que	ells	vagin	poc	a	poc	
veient	que	el	tu	els	hi	pots	oferir	i	que	els	hi	pots	revertir	en	positiu	en	el	dia	a	dia	amb	els	nens.	Jo	crec	
que	aquesta	és	la	clau.	Però	clar,	hi	ha	casos	en	els	que	és	molt	difícil,	sobretot	quan	no	hi	ha	visites	i	no	
tens	gaire	contacte	amb	la	família	o	potser	el	contacte	sí	que	és	més	protocol·lari...	però	també	quan	a	
vegades	famílies	tenen	aquesta	visió	quan	hi	ha	dificultats	sí	que	a	vegades	et	reclamen.	Quan	tot	va	bé,	
sí	que	ho	veuen	més	administratiu,	però	quan	hi	ha	dificultats	moltes	vegades	cerquen	l’ajuda.	Per	tant,	
a	vegades	que	tu	pensaves	que	no,	t’anadones	que	sí,	que	s’ha	creat	aquesta	confiança	perquè	quan	ho	
necessiten	busquen	ajuda.	I	després	hi	ha	famílies	que	sí	que	et	veuen	com	un	suport	real,	acostumen	a	
ser	 famílies	 que	 estan	 ben	 situades	 en	 l’acolliment...	 Les	 fa	 estar	 ben	 situades,	 la	 motivació,...	 però	
també	cada	família	és	un	món	i	cada	tècnic	és	un	món,	per	tant,	per	molt	que	tu	intentis	fer	sempre	la	
mateixa	feina	hi	ha	famílies	amb	les	quals	tant	tu	com	ells,	teniu	una	relació	diferent.	Llavors	si	la	relació	
és	 positiva	 i	 és	 de	 confiança,	 aquesta	 família	 escoltarà	 més	 les	 teves	 indicacions	 que	 no	 una	 altra	
família...	depèn	molt	dels	casos	i	de	la	relació	de	confiança	dels	tècnics	amb	la	família.	I	per	la	confiança	
ha	de	passar	temps.	Quan	ja	portes	4	o	5	anys	amb	la	família	i	la	relació	ha	estat	positiva,	et	tindran	com	
a	referent.	Si	hi	han	hagut	dificultats,	potser	no	han	rebut	de	part	teva	el	que	ells	consideraven,	o	han	
tingut	problemes	amb	 l’EAIA...	 com	el	 sac	de	boxa	ets	 tu,	després	no	et	 tindran	 confiança...	 si	 el	 que	



Els	Educadors	Socials	en	els	processos	d’acompanyament	de	les	acollides	en	famílies	alienes	a	Catalunya	–	Anna	Sánchez	Narbón	

	

	

	

	

	

97	

veuen	en	tu	és	una	critica	cap	al	sistema.	Perquè	la	seva	referència	cap	al	suport	o	com	a	queixa,	som	
nosaltres.	Llavors	en	funció	del	seu	cas	i	de	situacions	que	es	vagin	donant,	si	tot	va	bé,	la	relació	serà	
molt	positiva	i	de	confiança.	Però	si	hi	ha	dificultats,	es	reverteixen	cap	a	tu.		

A.-	Com	a	conclusió	de	l’entrevista,	quins	aspectes	creus	que	es	podrien	canviar	per	millorar	el	sistema	
de	les	acollides,	tant	en	la	teva	feina	en	concret,	en	les	teves	tasques	perquè	siguin	més	efectives	o	en	el	
propi	procés?	

B.-	En	primer	lloc,	per	mi,	la	idea	que	“està	a	l’aire”	de	que	fos	un	mateix	tècnic,	seria	l’ideal...	i	que	fes	
el	seguiment	tant	de	la	família	d’acollida	com	de	la	biològica	alhora.	I	després,	que	la	família	biològica	i	
la	 familiar	acollidora	s’haguessin	de	conèixer	al	principi	de	 l’acolliment,	 sempre	que	 fos	possible.	Crec	
que	seria	molt	interessant.	Poder	tenir	menys	casos	en	el	seguiment,	per	poder	tenir	un	seguiment	més	
real	 i	 estar	més	 a	prop	dels	 nens	 i	 les	 famílies.	Així	 no	ens	percebrien	 com	un	 control	 si	 no	 com	una	
figura	de	suport.	Si	tu	pots	veure	a	la	família	un	cop	al	mes,	seria	molt	diferent,	poder	veure	el	dia	a	dia,	
compartir	més	espais,	generar	aquesta	confiança...	seria	molt	més	fàcil	que	no	un	cop	cada	3	mesos	o	6	
mesos.	Poder	tenir	menys	casos	per	poder	fer	un	seguiment	més	real.	Seria	molt	important.		

A.-	Per	què	la	ràtio	aproximada	que	teniu	de	casos	quina	és?	

B.-	No	hi	ha	una	ràtio	estipulada...	 jo	porto	ara	18	nens	però	al	principi	portava	25.	Nosaltres	a	l’equip	
estem	en	això,	entre	16	i	22.	S’estableix	que	lo	ideal	seria	entre	10-15	casos	per	tècnic,	és	el	que	diuen	
però	 jo	no	ho	he	viscut	mai...	de	fet,	ara	tinc	18	 i	és	el	moment	quan	menys	he	tingut.	Però	tot	 i	així,	
amb	18	casos	tampoc	pots	fer	un	seguiment	real.	I	també	et	trobes	que	si	des	d’un	bon	començament	a	
les	famílies,	tens	molta	càrrega	de	casos	i	fas	un	seguiment	molt	puntual,	més	endavant,	si	vols	fer	un	
seguiment	més	presencial	hi	ha	moltes	 famílies	que	ho	perceben	com	una	 invasió	o	 control...	 llavors,	
quan	ja	estableixes	una	dinàmica	amb	les	famílies,	després	és	molt	complicat	trencar-la.		

	

TRANSCRIPCIÓ	ENTREVISTA	D.	(MARE	D’ACOLLIDA	J.)	–	05/12/2017	

Horari	18h	a	19h.	Casa	de	l’Acollidora	–	Barri	de	les	Corts,	Barcelona.		

A.-	Com	vas	iniciar	l’acolliment?	Com	et	vas	assabentar?	

D.-	A	la	fira	que	fan	al	Carrer	Galileu,	a	sota	de	l’avinguda	Madrid,	jo	estava	en	aquell	moment	en	que	el	
meu	home	va	morir	i	ja	començava	a	sortir	del	forat...	havia	volgut	tenir	un	nen	amb	el	meu	home	però	
es	va	morir	abans	de	temps,	quan	no	tocava.	Després	ja	estava	bé,	o	començava,	i	mai	havia	volgut	tenir	
un	nen	sola	però	vaig	pensar	en	posar-me	a	adoptar	un	nen,	que	era	 la	meva	 idea.	Però	cada	vegada	
que	veia	els	papers	de	l’adopció,	se’m	feia	un	món.	A	més	em	feia	por.	Llavors	aquí	vaig	veure	un	estand	
i	vaig	descobrir	que	existia	l’acolliment	i	vaig	agafar	els	papers,	vaig	mirar,	vaig	assabentar-me	una	mica	i	
vaig	telefonar.	Vaig	començar	així.	Jo	tenia	al	cap	que	volia	tenir	un	nen	perquè	estava	fins	als	nassos	de	
treballar,	treballar,	treballar	14	hores	al	dia	perquè	no	tenia	res	millor	a	fer	i	vaig	intentar	reprendre	el	
que	 jo	 volia	 fer	 a	 la	meva	 vida,	 que	 era	 tenir	 un	 nen.	 Però	 no	 volia	 tenir	 un	 fill,	 ni	 tenir-ho	 adoptat	
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perquè	de	cop	i	volta	em	va	agafar	molta	por	a	tenir	un	nen,	i	aleshores	vaig	iniciar-ho	perquè	em	va	fer	
molta	menys	por	l’acollida.	

A.-	Perquè	el	veies	menys	definitiu	o	per	què?	

D.-	No,	perquè	no	sé...	crec	que	l’acolliment	et	fas	pare	i	mare	o	fill	i	mare	o	el	que	sigui,	si	voleu	els	dos.	
És	 un	 acord	 que	 arriba	 quan	 ell/a	 té	 18	 anys	 o	 el	 que	 sigui	 i	 en	 adopció	 és	 una	 cosa	 que	 tu	 estàs	
imposant	a	un	nen	una	cosa	que	no	sap	si	vol	o	no	vol,	 i	 tu	tampoc	saps	si	vols	o	no	vols.	 I	per	mi	 les	
coses	 han	 de	 ser	molt	 democràtiques,	molt	 consensuades.	 Avia’m,	 a	mi	 el	 J.	 em	diu	 que	 l’adopti	 i	 jo	
l’adopto	ara!	(riu).	Jo	penso	que	amb	els	anys...	això...	ja	es	veurà.	Però	sobretot,	ell	decidirà	què	vol	que	
això	és	important,	escoltar-lo	a	ell,	la	seva	opinió.	

A.-	Quan	vas	començar	quin	procés	vas	seguir?	

D.-	Vaig	fer	2	o	3	entrevistes	abans	de	 l’estiu	allà	a	Cel	Obert	 i	 	recordo	que	em	van	dir;	“aquest	estiu	
tens	de	deures	decidir	si	vols	adoptar	o	vols	acollir”	i	tot	i	que	jo	tenia	molt	clar	que	volia	acollir	vaig	dir,	
“vale,	 faré	 l’exercici”.	 Faig	 fer	 un	 exercici	mínim	perquè	 ho	 tenia	molt	 clar	 i	 vaig	 decidir	 que	 sí	 i	 vaig	
iniciar	 tot	el	procés.	Allò	que	feu	de	“un	tercer	grado;	ahora	te	 lo	pregunta	una,	ahora	te	 lo	pregunta	
otra	 con	 diferentes	 palabras,	 y	 ahora	 lo	 hacemos	 en	 casa	 y	 ahora	 no	 se	 donde...”	 i	 al	 final	 t’acabes	
preguntant	si	has	respòs	bé	o	jo	que	sé...	recordo	que	li	vaig	dir	a	una	de	les	noies;	“el	que	et	vaig	a	dir	
no	 sé	 si	 és	 bo	 o	 dolent	 però	 és	 el	 que	 penso!	 I	 si	 haig	 de	 dir	 que	 no,	 m’és	 igual	 perquè	 és	 el	 que	
penso!”(riu).	 Recordo	que	em	va	dir	 que	 “què	passaria	 si	 tingués	un	nen	musulmà?”,	 perquè	em	van	
preguntar	races,	religió...	i	jo	a	tot:“m’és	igual,	m’és	igual...”	“i	si	tens	una	nena	musulmana?”	i	li	vaig	dir	
“no	tinc	cap	problema	però	a	casa	meva	està	prohibit	portar	un	mocador	al	cabell	 i	que	una	nena	que	
estigui	a	casa	meva	porti	un	mocador	al	cabell,	mai.”	I	em	van	dir,	“bueno,	si	tens	un	nen	cristià...”	els	hi	
vaig	dir	“avia’m	em	molestarà	moltíssim	i	no	voldré	que	porti	una	cadena	amb	la	creu	i	tampoc	li	deixaré	
portar	a	casa,	que	se	la	posi	amb	la	seva	família,	i	si	l’he	de	portar	a	l’església	i	ha	de	fer	la	comunió,	el	
portaré	i	farà	la	comunió...”	Això	ens	va	passar,	la	B.	Em	va	preguntar	si	el	J.	s’havia	de	batejar	i	jo	li	vaig	
dir	que	“no	era	el	meu	problema,	si	he	de	portar-ho	el	portaré...”	o	a	la	Mezquita	o	a	la	sinagoga...	cap	
problema.	 Ara,	 una	 nena	 no	 anirà	 amb	mocador	 i	 els	 catòlics	 no	 van	 amb	 creu.	 Cadascú	 te	 els	 seus	
principis	i	jo	respectaré	els	valors	i	pensaments	de	la	família	del	nen	però	a	casa	meva	no	aniran	amb	vel	
o	creu.	

A.-	I	a	la	formació?	

D.-	A	la	formació	sí	que	vaig	tenir	problemes	amb	algunes	altres	famílies	perquè	trobo	que	van	ser	molt	
hipòcrites.	 Al	 2012	 va	 ser,	 a	 la	 formació	 van	 explicar	 els	 motius	 pels	 que	 els	 nens	 podien	 caure	 en	
desemparament	o	negligència	i	parlaven	de	maltractaments,	violacions,	etc...	i	jo	vaig	dir	que	no	entenia	
com	es	podia	maltractar	un	nen,	“no	ho	entenc	i	no	ho	accepto.”	Això	no	vol	dir	que	jo	vagi	a	dir	res	en	
contra	del	seu	pare	o	el	que	sigui...	però	jo	no	puc	dir	que	sí	que	ho	entenc.	I	recordo	una	parella	jove	
que	 em	 van	 deixar	 verda	 perquè	 vaig	 dir	 que	 no	 ho	 entenia...	 i	 vaig	 estar	 a	 punt	 de	 dir-li,	 “Que	 tu	
acceptes	que	un	pare	maltracti	al	seu	fill	i	no	acceptes	que	jo	no	ho	entengui?”	ho	trobo	molt	fort	però	
bueno,	vaig	ser	bastant	més	educada	i	em	vaig	callar,	però	ho	vaig	trobar	al·lucinant.	Com	a	connexió	a	
les	 famílies	 tampoc	hi	 vaig	 trobar	 connexió...	 només	amb	un	 senyor	que	em	va	 caure	bastant	bé	que	
després	 l’he	 tornat	a	veure	perquè	 resulta	que	és	amic	d’uns	amics	 i	que	 té	un	nen	acollit.	Els	vàrem	
veure	un	estiu	i	el	J.	es	va	posar	xulito	amb	ell,	perquè	ho	recordo...	(riu)	es	veu	que	volia	pegar	un	dels	
nens	als	altres	tres	amics	i	el	J.	dient	“que	no	el	tens	que	pegar,	perquè	no	se	què,	no	se	què,	bla,	bla,	
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bla...”	és	el	defensor	de	las	causes	perdudes!	(...)	I	en	relació	a	la	formació,	més	teòricament,	crec	que	
em	va	col·locar,	des	del	punt	de	vista	d’organització,	de	la	Generalitat	o	l’Ajuntament,	perquè	no	tenia	ni	
idea	d’on	estava...	 fins	 i	 tot	per	saber-me	els	nom,	encara	a	vegades	no	sé	de	què	em	parla	 la	B.,	per	
inicials...	 però	 sí	 que	 és	 cert	 que	 et	 col·locava	 una	 miqueta	 en	 les	 acollides	 però...	 “andando,	 eh?	
Andando	se	hace	el	camino”.		

A.-	I	durant	el	procés	t’han	sortit	dubtes?	

D.-Uhh!	 (es	 riu)	 cada	 dia!	 Si	 dec	 tenir	 a	 la	 B.	agobiada...	 jo	 crec	 que	 dec	 ser	 la	 que	més	 telefono...a	
veure,	truco	quan	tinc	dubtes.	Intento	transmetre	tot	el	que	crec	que	és	important	pel	J.	i	si	tinc	dubtes	
ho	demano...	crec	que	és	millor	així,	i	d’aquesta	manera	no	es	fa	tanta	bola.	I	a	vegades	també	em	poso	
xunga	amb	ella	(es	riu).	Com	el	dia	que	jo	li	vaig	dir	que	portaria	al	J.	ha	fer	el	tractament	de	la	dislèxia,	
que	li	volia	fer	la	prova.	I	ella	em	deia,	“no,	però	esperat	al	curs	que	ve...”	i	jo	“no...	si	ho	he	de	pagar	jo,	
ho	pago	jo.	No	aguanto	més	i	crec	que	ho	hem	de	saber!”.	Al	final	jo	estic	cada	dia	amb	el	J.	i	veig	que	hi	
ha	coses	que	necessita.		

A.-	Has	pogut	comptar	amb	recolzament	professional?	A	nivell	dels	tècnics?	

D.-	 Les	 respostes	 sempre	han	 sigut	bastant	bones	però	 jo	 sóc	 ràpida,	 a	mi	no	 se’m	mengen	 les	 coses	
normalment.	I	intento	solucionar	ràpid	els	problemes.	Però	hem	viscut	un	procés	i	la	cosa	des	de	l’inici	
fins	ara,	les	coses	han	costat,	però	hem	anat	fent...	primer	vam	anar	a	la	R.	(psicòloga)	i	va	haver-hi	un	
moment	que	no	 tirava,	 i	 vam	anar	 a	 l’altre	 centre,	 fins	 que	 vam	 trobar	 a	 l’E.	 (altra	 psicòloga)	 que	 va	
saber	tractar	les	seves	pors	i	ho	vam	agafar	tot	d’una	altra	manera.	A	més	jo	també	ja	havia	après	més	i	
el	J.	era	més	gran,	moltes	coses.	El	més	difícil	va	ser	al	principi.	Tu	pensa	que	jo	sóc	molt	tossuda	i,	o	ho	
entenc	bé	i	m’ho	expliqueu	bé	que	jo	ho	entengui	i	 llavors	aniré	fins	al	final	però	com	no	ho	entengui,	
estaré	creuada.	A	més,	 sóc	molt	dura.	A	veure,	 l’altre	dia	vaig	anar	a	veure	a	 l’E.	 i	em	va	dir	que	“no	
dormis	 amb	el	 J.	 no	 sé	 que”	 i	 jo	 li	 vaig	 dir	 que	 què	hi	 havia	 de	 dolent,	 no	 sé	 que...	 	 i	 li	 dic	 “em	 vols	
explicar	perquè	no	és	bo	que	el	J.	dormi	amb	mi,	perquè	no	ho	entenc?	Perquè	no	m’ho	has	explicat	i	
em	 sembla	 una	 tonteria	 i	 vull	 que	m’ho	 expliquis	 perquè	 no	m’ho	 sembli”	 perquè	 jo	 no	 puc	 fer	 cas	
perquè	sí.	 I	m’ho	explicar,	 i	ho	vaig	entendre,	però	clar,	m’ho	arriba	a	dir	fa	6	mesos	i	hagués	anat	tot	
més	ràpid!	

A.-	Quin	creus	que	és	el	paper	del	tècnic	–	referent?	

D.-	Jo	crec	que	ha	de	recolzar	a	tope	a	la	família	i	vigilar	que	el	nen	estigui	bé	com	ha	d’estar,	jo	crec	que	
ella	m’ha	d’ajudar	a	mi	a	que	jo	sigui	capaç	de	portar	endavant	al	J.	i	m’ha	de	vigilar	perquè	de	veritat	
l’estigui	portant	endavant.	Jo	crec	que	és	això.	No	la	tinc	com	a	referent	del	sistema,	potser	sí	que	ho	és,	
però	és	alguna	cosa	més	que	referent	del	sistema	per	mi.	El	referent	del	sistema	no	el	tens	sempre	a	mà,	
has	de	demanar	dia	i	hora,	i	a	ella	no,	si	no	pot	parlar	amb	tu	perquè	està	en	una	reunió,	et	truca	més	
tard.	No	és	el	metge	de	capçalera.	És	una	persona	propera	nostra	que	sempre	és	la	primera	persona	que	
trobes	i	tampoc	he	hagut	d’anar	més	enllà.	No	he	tingut	necessitat	d’anar	més	enllà.	Sempre	hem	anat	
bé	juntes.	

A.-	Les	funcions	o	tasques	que	tenen	els	educadors	socials	o	referents	del	cas,	quines	creus	que	són?	

D.-	Segurament	deuen	tenir	uns	protocols	molt	marcats,	molt	marcats,	però	no	ho	sé	perquè	no	m’ho	ha	
explicat	mai	però	m’imagino	que	deu	portar	uns	protocols	molt	estrictes	i	el	seu	paper	ha	de	ser	seguir	
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els	 protocols	 i	 aplicar-los	 amb	 els	 seus	 coneixements	 específics	 de	 tècnics,	 imagino.	 I	 imagino	 que	
després	ella	li	dóna	la	proximitat	que	vol	o	que	pot...	perquè	ja	sé	que	de	vegades	no	és	fàcil.	Depèn	del	
cas	 que	 porti	 ella	mateixa	 amb	 una	 altra	 família	 potser	 no	 té	 la	mateixa	 proximitat	 i	 ha	 de	 treballar	
diferent.	 Control	 dels	 protocols	 amb	 la	 realitat	 de	 cada	 dia?	 m’imagino,	 jo	 no	 sé	 ben	 bé	 el	 com	
funcionen...		

A.-	Has	tingut	algun	reclam	en	el	procés	d’acollida?	

D.-	No,	avia’m,	la	B.	ja	ho	sap...	jo	hi	ha	decisions	que	s’han	pres	que	jo	no	estic	gens	d’acord.	Que	jo	no	
hagués	pres	mai.	I	també	és	cert	que	de	vegades	es	reuneixen	i	jo	no	m’assabento...	passen	coses	i	jo	ni	
m’assabento...	 i	 això	 em	 molesta	 molt,	 molt.	 Perquè	 jo	 no	 cal	 que	 estigui	 al	 mig	 de	 tot,	 però	 vull	
assabentar-me.	Jo	sé	delegar	 i	sé	que	s’ha	de	discutir	 i	 ja	et	diran	 la	solució,	però	el	 fet	de	no	estar	al	
corrent,	em	sap	greu.	Hi	ha	decisions	que	s’han	pres	que	jo	no	estic	gens	d’acord...	 la	B.	Ho	sap.	Jo	no	
estava	 gens	 d’acord	 amb	 que	 el	 J.	 s’assabentés	 que	 tenia	 germana.	 Ell	 no	 ho	 sabia	 i	 la	 germana	 ho	
necessitava	 i	 ell	 no	ho	necessitava...	 i	 jo	estic	 fent	 l’acollida	amb	ell.	Va	aparèixer	 fa	3	anys.	Que	a	 la	
llarga	és	millor	per	ells,	d’acord.	Però	de	moment	no	ha	estat	positiu	en	cap	visita,	en	cap	res.	M’hagués	
agradat	equivocar-me	i	en	altres	coses	m’he	equivocat	i	he	vist	després	que	m’havia	equivocat.	A	mi	em	
molesta	això,	que	es	facin	coses	que	jo	no	m’assabento	i	que	es	prenguin	decisions	que	no	m’assabento	
i	no	es	 tingui	en	compte	que	 jo	no	estic	gens	d’acord	o	que	 se	m’expliqui	perquè	no	 tinc	 raó.	És	una	
nena	molt	maca	i	ella	no	té	cap	culpa	però	ja	es	preveia	el	que	anava	a	passar.	Una	mica	el	reclam	és	
que	no	tenim	tota	la	foto...	jo	no	sé	res,	jo	no	sé	perquè	el	J.	no	pot	estar	amb	els	seus	pares...	“Són	una	
família	desestructurada	i	no	pot	estar	amb	ells”,	d’acord,	ja	en	tinc	prou	i	no	vull	saber	més...	però	mai	
he	tingut	la	oportunitat	de	dir,	“saps	que?	No	m’ho	expliquis.”	No	se	m’ha	explicat	i	prou.	

A.-	Creus	que	si	coneixessis	més	dades	et	podria	ajudar?	Et	situaria	més?	

D.-	No	ho	sé	perquè	ja	et	dic	que	no	ho	vull	saber,	però	alguna	vegada	m’hagués	estat	molt	més	fàcil	per	
mi	per	recolzar	al	 J.	amb	preguntes	que	em	fa	 i	moltes	respostes	meves	són	“Ostres	J.,	ho	sento	molt	
però	no	ho	sé	perquè	a	mi	no	m’ho	expliquen	això...	quan	veiem	a	la	B.	li	preguntes	i	si	no	li	demanes	
que	ella	ho	pregunti”.	A	mi	em	sembla	horrible	aquesta	resposta	però	és	la	única	que	és	de	veritat.	Que	
alhora	és	una	defensa	per	mi,	perquè	m’és	molt	més	còmoda	segons	quines	preguntes	dir	“Jo	no	sé	res”	
però	no	s’ho	mereix	el	J.		

A.-	El	seguiment	del	referent	el	veus	correcte?	

D.-	Jo	crec	que	podria	no	vigilar-me	tant.	I	ho	dic	en	el	sentit	de	què	crec	que	jo	ho	faig	bé,	però	veient	
tot	el	que	veus	a	la	tele	o	escoltes,	em	vigila	poc.	Després	d’escoltar	aquell	que	violava	als	nens...	 i	tot	
allò,	penso	que	s’hauria	de	fer	un	control	molt	més	exhaustiu	de	les	acollides	dels	nens	i	no	estan	ben	
vigilats	i	s’ha	d’anar	molt	més	amb	cura.	Vull	dir	que	jo	no	li	faria	mai	res	dolent	al	J.	però	s’ha	demostrat	
que	hi	ha	molta	mala	persona	pel	món	 i	aquest	senyor	no	estava	ben	controlat,	si	no,	això	no	hagués	
passat.	Aleshores	penso	que	no	estem	ben	vigilats.			

A.-	Així	que	tu	faries	més	visites	domiciliaries	com	la	que	hem	fet	avui?	

D.-	Avia’m	jo	he	netejat	el	pis	avui...	(riures)	avia’m	entén-me...	no	esta	malament	mai	però	jo	he	netejat	
el	pis	avui	perquè	veníeu	vosaltres.	Em	refereixo	a	que,	si	jo	faig	alguna	cosa	malament,	avui	no	està.	No	
serveix	de	res	que	vingueu	a	casa	a	vigilar	avia’m	com	està.	Potser	hauria	de	fer	en	horaris	oberts...	no	
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sé,	 però	 amb	 més	 visites	 tampoc	 serveix	 de	 res.	 Recordo	 que	 inclús	 jo	 ho	 he	 parlat	 amb	 alguna	
companya	de	feina	quan	va	sortir	lo	d’aquest	home	que	feia	allò	als	nens,	li	vaig	dir,	“Es	que	no	estamos	
controlados,	es	que	no	nos	vigilan...	y	no	sé	si	no	me	vigilan	a	mi	porque	se	supone	que	lo	hago	bien	y	se	
fían	 de	mi	 o	 porque	 lo	 hacen	 así	 con	 todos”perquè	 jo	 no	 em	 sento	 vigilada.	 Sento	 control	 però	 clar	
també	entenc	que	si	vigiles	molt,	molt,	molt	hi	ha	famílies	que	els	hi	sentaria	malament.	A	mi	hi	ha	coses	
que	em	molesten	de...	“que	ya	me	encargo	yo!...	déjame!”	però	vull	dir	que	és	el	yin	 i	el	yang	que	ha	
vegades	penses	“que	ja	ho	faig	jo	que	tinc	54	anys...	que	sóc	grandeta	perquè	em	vagin	vigilant	en	això!”	
però	que	cadascú	és	un	món	i	cada	família	també...	i	trobar	solució	això	és	molt	difícil.	El	model	crec	que	
és	massa	 estandarditzat.	 Jo	 crec	 que	 hi	 ha	 coses	 que	 no	 les	 veig	 clares	 i	 crec	 que	 tots	 els	 tècnics	 no	
treballen	igual.	Conec	un	cas	d’una	nena	que	esta	en	acollida	amb	un	altre	centre	que	m’ha	dit	la	família	
que	a	ells	mai	els	han	vingut	a	veure	a	casa.	I	això	no	hauria	de	ser	així,	perquè	ara	l’acollida	no	ha	anat	
bé	perquè	no	hi	hagut	supervisió.	

A.-	La	relació	de	confiança	amb	la	B.	com	a	tècnica	és	important?	

D.-	Totalment,	és	que	sinó,	treballem	a	cegues.	Jo	agafo	un	nen	que	no	sé	els	problemes	que	té	ni	que	
ha	 viscut...	 imagina’t	 si	 és	 important!	 recordo	 quan	 vaig	 anar	 al	 metge	 amb	 el	 J.	 al	 principi,	 és	 una	
xorrada,	 però	 em	 deia	 “Le	 han	 operado	 alguna	 vez?”	 i	 jo	 contestava	 “no	 lo	 sé”...	 “lo	 amamanto	 su	
madre?”...	 “no	 lo	 sé”...	 “fue	 a	 la	 guardería?”...	 “no	 lo	 sé”...	 Jo	 no	 sabia	 resi	 penso	 que	 se	 m’hauria	
d’haver	explicat.	I	les	fotos	fa	molt	poc	que	les	tenim,	dos	mesos	o	tres	de	la	família	del	J.	I	el	llibre	que	
té	a	l’habitació	li	van	donar	al	centre,	quan	va	marxar.	Clar,	jo	amb	el	J.	porto	5	anys	i	no	sé	gaire	de	la	
seva	vida	anterior.	No	sé	si	cal...	però	treballo	a	cegues.		

A.-	Com	a	conclusió,	què	creus	que	pot	millorar	en	el	procés	d’acollida?		

D.-	Hi	ha	un	fallo	impressionant,	que	jo	al·lucino!	és	que	les	bases	dels	nens	que	s’han	d’acollir	i	les	bases	
de	dades	dels	pares	que	volen	acollir	no	siguin	universals...	vull	dir,	que	a	mi	m’han	explicat,	que	cada	
centre	d’acollida,	no	té	a	tots	els	nens	que	estan	en	acollida	a	tots	els	centres,	és	a	dir,	que	com	a	ICIF	no	
teniu	accés	a	les	bases	de	dades	de	tots	els	nens	que	estan	a	un	centre	per	ser	acollits	o	d’uns	quants	
centres...		

A.-	Vols	dir	que	si	un	ICIF	té	les	bases	de	dades	de	tots	els	nens	que	són	potencialment	d’acollida?	Això,	
en	principi	ho	té	l’ICAA,	que	és	una	altra	institució	que	està	per	sobre	dels	ICIF	i	la	DGAIA	també	ho	té.	És	
a	dir,	com	a	ICIF	es	tenen	unes	famílies	validades	i	en	espera	a	que	arribi	un	expedient	i	el	referent	del	
Centre	a	l’ICAA	sap	les	famílies	que	hi	ha	en	espera	i	quan	sap	que	hi	ha	algun	nen...	fa	la	proposta.	

D.-	I	tu	creus	que	amb	tots	els	nens	que	hi	ha	a	centres	i	totes	les	famílies	que	volen	acollir,	no	es	pot	
accelerar	el	procediment?	Jo	considero	que	és	molt	poc	àgil,	perquè	per	exemple	jo	vaig	estar	5	mesos	
esperant	al	J.	i	no	té	cap	sentit!	el	J.	podria	haver	estat	5	mesos	menys	al	centre...		

A.-		Clar,	però	no	tots	els	nens	que	estan	en	centre	tenen	proposta	d’acolliment,	per	diferents	motius.	A	
més,	hi	ha	més	nens	que	famílies.		

D.-	A	mi	em	va	dir	un	tècnic	en	una	ocasió	que	no	es	feia	un	bon	creuament	de	les	bases	de	dades	de	les	
famílies	 i	 els	 centres,	 pot	 ser	 un	 error	 del	 sistema	 o	 una	 qüestió	 de	 lentitud	 burocràtica.	 Potser	 el	
problema	també	és	que	no	hi	ha	famílies	suficients	o	que	la	gent	té	demandes	especifiques,	no	sé...	
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A.-	Aquest	és	el	reclam	principal	o	en	tens	algun	altre?	

D.-	El	tema	dels	tràmits,	perquè	jo	entenia	que	un	cop	estigues	en	acollida	permanent	jo	tenia	com	un	
paper	que	el	podia	utilitzar	més	o	menys	amb	més	llibertat,	és	a	dir,	que	hi	havia	una	carta	model	que	ja	
em	servia	i	no	calia	que	anés	demanant	la	carta	cada	copi	això	no	s’ha	materialitzat.	I	a	més,	em	molesta	
que	sigui	en	català,	tot	i	que	jo	sóc	bilingüe,	jo	vull	marxar	ara	a	Madrid,	doncs	si	jo	vaig	a	Madrid	amb	
aquella	 carta...	 “me	 meten	 en	 la	 carcel”	 (riures).	 Aleshores	 jo	 penso	 que	 s’hauria	 de	 fer	 en	 català	 i	
castellà.	Perquè	si	marxem	a	l’estranger,	en	castellà	encara	pots	trobar	algú	però...	això,	jo	per	exemple	
vull	anar	a	Madrid	a	veure	“El	Rey	León”	amb	el	 J.	 i	no	el	vull	en	català,	 i	això	esta	 relacionat	amb	el	
demanar	permís	per	tot	i	no	tenir	accés	a	res.	I	haver	de	demanar	permís	sobretot,	per	exemple,	jo	no	
puc	decidir	si	vaig	al	dentista	amb	el	J.,	he	d’avisar.	Quan	veig	més	lògic	que	jo	vagi	al	dentista,	demani	
un	informe	i	t’ho	envio	després.	També	entenc	que	si	és	el	primer	any	o	segon	any,	que	s’hagi	de	vigilar	i	
acompanyar	més,	però	quan	ja	portes	5	anys	i	tens	l’acollida	permanent	i	aquestes	coses,	tot	això	hauria	
de	ser	molt	més	àgil.	

	

ENTREVISTA	E.	(mare	d’acollida	M.)	21/12/2017	a	les	18h	Cafeteria	

A.--	¿Cuando	iniciaste	el	acogimiento?			

E.-	Pues...	creo	que	en	2008...	a	ver,	M.	Tenía	5	años,	sí…	2008.	

A.-	¿Qué	te	motivo	a	hacerlo?	

E.-	 Pues	 la	 verdad,	 tener	 una	 hija.	 Con	mi	marido	 no	 habíamos	 podido	 y	 siempre	 había	
querido	 ser	 madre.	 Nosotros	 conocíamos	 a	 M.	 Bueno,	 a	 todos	 sus	 hermanos	 y	 todo,	
porque	éramos	 familia,	 vamos,	 lo	 somos.	 Familia	 lejana.	 El	 hermano	es	 el	 cuñado	de	mi	
hermana.	 Nosotros	 conocíamos	 a	 la	 familia	 de	 toda	 la	 vida	 y	 cuando	 supimos	 de	 la	
situación,	 decidimos	 apoyar	 al	 padre	 para	 que	pudieran	 seguir	 con	 sus	 hijos,	 que	no	 los	
perdieran.	Al	principio	nos	fuimos	a	una	casa	que	tenemos	en	Cuenca.	Los	problemas	eran	
muchos	pero	en	aunque	la	madre	quiere	mucho	a	sus	hijos,	no	podía	atenderlos,	no	tenia	
rutinas	y	no	estaban	bien	cuidados.	Al	padre	no	lo	conocí	porque	ya	estaba	en	la	cárcel	por	
el	 tema	que	 le	 pegaba…	malos	 tratos.	 Empezamos	 en	 2006	 y	 vinieron	 a	 casa,	 luego	nos	
fuimos	a	nuestra	 casa	de	Cuenca,	que	es	muy	grande	y	 cabíamos	 todos.	En	 julio	a	M.	 la	
sacaron	de	su	casa	y	en	agosto	nos	fuimos	todos	a	Cuenca	para	desconectar.	Luego	con	mi	
marido	 nos	 planteamos	 saber	 qué	 iba	 a	 ser	 de	 M.	 y	 nos	 propusimos	 para	 adoptarla	 o	
acogerla.	Nos	 preocupamos	 de	 cómo	 iba	 a	 estar,	 les	 tenemos	mucho	 cariño	 a	 todos	 los	
hermanos	 y	 nos	 comprometimos	 a	 mantener	 el	 contacto	 entre	 los	 hermanos	 y	 así	 lo	
hemos	 hecho,	 los	 niños	 se	 ven	 mucho.	 Al	 principio	 salíamos	 los	 fines	 de	 semana	 y	
vacaciones.	Nos	íbamos	todos	muchas	veces.		Y	un	año	después	M.	ya	se	vino	para	casa.	Y	
así	llevamos	ya	10	años.		

A.-	¿Recibiste	formación	previa?		
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E.-	 No	 hicimos	 formación	 en	 ese	momento.	 Ya	 estaba	 viviendo	 en	 casa	 y	 éramos	 de	 la	
familia.	Y	ya	pues,	formalizamos	todo	el	tema	del	acogimiento	y	eso.	

A.-	¿Tuviste	dudas	durante	el	proceso?	Has	podido	contar	con	apoyo	de	los	profesionales	
del	centro	(referint-me	a	Cel	Obert)		

E.-	Sí,	dudas	he	tenido	muchas.	Sí,	sí…	de	las	necesidades	especiales	de	la	niña.	Dudas	de	si	
ir	 a	 un	 instituto	 normal	 o	 a	 uno	 especial.	 Dudas	 cuando	 la	 niña	 se	 enfada	 o	 cuando	 de	
pequeña	 se	 tiraba	por	el	 suelo	y	 chillaba...	 	 La	B.	me	ha	ayudado	mucho	 siempre.	 Sobre	
todo	para	cosas	de	casa,	¿sabes?	Y	luego,	cuando	mi	marido	murió…	yo	lo	pasé	muy	mal,	
me	vi	muy	sola	y	del	centro	me	ayudaron	con	los	trámites	y	todo.	Fue	muy	difícil…	porque	
sobretodo	no	sabía	cómo	hacerlo	con	M.	porque	la	niña	era	pequeña…	y	fue	difícil.		

También	me	han	ayudado	para	tramitar	el	tema	de	la	discapacidad	de	M.,	cuando	tuvimos	
que	 ir	 a	 llevar	 papeles,	 qué	 papeles…	 y	 eso.	 También	 para	 ir	 a	 las	 visitas.	 Si	 no	 me	
acompaña	yo	al	principio	no	sabía	ir	porque	yo	no	soy	de	Barcelona	y	claro…	siempre	iba	a		
todos	los	sitios	con	mi	marido	y	yo	sola	dando	vueltas	por	Barcelona,	no…	no…	Pero	un	día	
B.	me	acompañó	des	de	Cel	Obert	y	me	enseñó	cómo	llegar,	hicimos	juntas	el	camino.		Y	
ahora	me	acompaña	una	amiga	y	luego	pues	ya	quedamos	allí	directamente,	en	donde	las	
visitas,	porque	ya	se	ir.		

A.-	¿Cuál	crees	que	es	el	papel	que	tienen	los	profesionales,	los	educadores	sociales?	

E.-	Es	como	la	asistenta…	me	acompaña	a	las	visitas,	no	sé…	hace	informes,	ver	que	todo	
vaya	 bien,	 supongo.	Me	 ayuda	 en	 lo	 que	 necesito	 con	M….	 Programa	 las	 visitas	 con	 la	
Madre…	y	eso.		

A.-	¿Qué	funciones	crees	que	tienen?	¿Crees	que	se	trata	de	una	persona	relevante	en	el	
proceso?		

E.-	Es	importante	el	acompañamiento	porque	si	no	estoy	yo	sola.	Y	M.,…	una	niña	acogida	
y	claro,	no	es	mi	hija	y	no	puedo	tomar	decisiones	porque	claro,	si	yo	voy	tengo	que	llevar	
siempre	la	resolución	conmigo.	Cosas	importantes	tengo	que	consultarle	a	B.	

A.-	¿Qué	cosas	querías	reclamar	de	cara	a	Cel	Obert	o	a	los	profesionales?	¿Tienes	alguna	
demanda?		

E.-	Pues	a	ver…	que	tengan	en	cuenta	mi	opinión	para	cambios,	si	hay	mas	visitas.	Porque	
yo	ya	 le	dije	a	B.	que	si	hay	más	visitas	no	podré…	que	claro	su	madre	ha	estado	mucho	
tiempo	 teniendo	 cada	 dos	 meses	 	 visitas	 y	 luego	 pasó	 a	 casa	 mes,	 pero	 yo	 ya	 mas	 no	
puedo…	eh?	Y	en	sitios	diferentes	no…	porque	yo	no	sé	 ir,	mientras	 sea	donde	siempre,	
vale.	 Que	 yo	 con	 la	 madre	 me	 llevo	 bien,	 eh?	 Nos	 aceptamos.	 Bueno,	 es	 que	 nos	
conocemos	de	toda	 la	vida,	pero	claro,	 la	que	está	con	la	niña	todo	el	día	batallando	soy	
yo…	 Bien,	 a	 mi	 no	 me	 importa	 verla	 en	 la	 esquina	 cuando	 las	 visitas	 acaban	 y	 eso…	 y	
saludarla.	Pero	ya	está.	
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A.-	¿Qué	crees	que	se	puede	mejorar	en	el	proceso	de	acogida?	 	

E.-	 Uy…	 yo	 de	 eso	 no	 sé…	 pues	 qué	 te	 digo…	 no	 sé,	 cuando	 nos	 vamos	 de	 viaje,	 por	
ejemplo,	el	tema	de	los	trámites	podría	ser	más	rápido…	porque	después	de	10	años	pues	
claro…	pero	en	principio	eso.		

	

ENTREVISTA	D.	(Tècnic	d’acollides)	2/1/2018	a	les	10h	al	Centre	Cel	Obert	

A.-	Per	situar-nos	una	mica,	quin	ha	estat	el	teu	recorregut	professional	fins	al	moment	des	de	que	vas	
acabar	la	carrera?	

D.-	Vaig	acabar	 la	carrera	al	2010,	vaig	fer	 les	pràctiques	d’Educació	Social	el	segon	any	al	centre	Sant	
Pau	de	Càritas,	a	Mataró,	i	després	el	tercer	any	vaig	fer	pràctiques	en	un	centre	de	menors,	un	CRAE,	a	
Teià.	 Allà	 vaig	 fer	 les	 pràctiques	 i	 ja	 em	 vaig	 quedar	 fent	 suplències	 d’estiu,	 vaig	 agafar	 una	baixa	 de	
maternitat	 i	després	vaig	estar	a	un	centre	de	Teià	que	es	diu	Santa	Rosalia	 fins	al	2016.	Al	2016	vaig	
plegar	 del	 centre	 perquè	 volia	 trobar	 una	 altra	 feina	 que	 fos	 una	miqueta	 diferent	 al	 que	 és	 atenció	
directa	amb	els	menors	però	com	el	meu	currículum	està	tan	enfocat	en	allò,	no	vaig	tindre	molta	sort,	
vaig		fer	una	suplència	de	sis	mesos	en	un	altre	CRAE,	a	Collserola	SUARA,	i	després	he	estat	nou	mesos	
treballant	en	un	espai	jove,	a	Mataró,	que	pertany	a	la	Fundació	Pere	Tarrés	i	al	setembre	de	2016	vaig	
començar	a	la	ICIF	Cel	Obert.	

A.-	A	part,	estàs	al	punt	de	trobada?	

D.-	Sí,	a	més	a	més	compagino	 la	meva	 feina	de	 la	 ICIF	amb	un	punt	de	 trobada	els	 caps	de	setmana	
alterns	aquí	a	Barcelona.	

A.-	Per	què	vas	decidir	deixar	el	CRAE	i	començar	a	buscar	una	altra	cosa?	

D.-	 Més	 que	 res	 per	 poder	 buscar	 altres	 opcions,	 buscar	 altres	 alternatives	 i	 perquè	 a	 mi	 el	 treball	
directe	amb	els	menors	m’agrada	molt	però	 tenia	ganes	de	 fer	un	altre	 tipus	de	 feina	que	no	 fos	 tan	
enfocada	a	l’atenció	directa.	

A.-	Per	què	acaba	absorbint	molt?	

D.-	Exacte,	acaba	absorbint	molt,	els	horaris	són	molt	inestables	llavors	a	vegades	és	una	feina	que	crec	
que	té	una	data	de	caducitat.	

A.-	Llavors	vas	arribar	a	la	ICIF.	Com	vas	arribar?	

D.-	Jo	vaig	arribar	a	la	ICIF	perquè	des	del	centre	de	menors	un	treballava	molts	del	nanos	que	teníem	i	
sortien	en	acolliment,	 sortien	amb	Cel	Obert.	A	 la	coordinadora	del	 servei,	 la	 L.,	 ja	 la	 coneixia	perquè	
havíem	portat	un	cas	d’un	nen	que	va	marxar	en	acolliment,	l’acolliment	va	petar	i	era	un	nen	del	qual	jo	
era	el	tutor	i	com	que	havíem	tingut	molta	relació	amb	la	L.,	ja	em	coneixia	i	li	havia	comentat	que	si	en	
alguna	ocasió	havia	alguna	vacant	m’interessaria.	Finalment	va	comptar	amb	mi.	
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A.-	Coneixies	el	servei	de	la	ICIF	prèviament	al	CRAE?	

D.-	 Abans	 d’entrar	 al	 CRAE	 no	 el	 coneixia	 realment.	 El	món	 de	 l’acolliment	 sabia	 que	 existia	 però	 no	
sabia	ben	be	com	anava.	Vaig	començar	a	conèixe’l	quan	estava	al	centre	perquè	vaig	veure	que	era	una	
de	les	alternatives	que	hi	havia	en	el	cas	que	un	nen	no	pogués	tornar	amb	la	seva	família	biològica.	

A.-	Quants	casos	vas	portar	com	a	tutor	que	van	anar	en	acollida?	

D.-	Va	haver-hi	una	època	que	van	sortir	molts	nens	que	van	marxar	en	acolliment	i	participàvem	amb	la	
ICIF	 de	 Cel	 Obert,	 havien	 altres	 nens	 que	 participaven	 d’altres	 ICIFs	 però	 aquest	 centre	 en	 concret	
sempre	ha	treballat	molt	amb	Cel	Obert.	Llavors	la	figura	de	la	L.	ja	la	coneixia	molt	i	va	ser	el	nexe	de	
connexió	per	poder	entrar	a	treballar	aquí.	

A.-	Et	va	cridar	l’atenció,	un	canvi	laboral...	

D.-	Exacte.	

A.-	I	la	majoria	dels	nens	que	marxaven	han	sigut	fructífers	aquests	acolliments?	

D.-	Alguns	sí	 i	d’altres	no.	Del	centre	 jo	conec	dos,	un	que	va	estar	en	acolliment	amb	Cel	Obert	 i	que	
finalment	el	nen	va	tornar	al	centre	i	una	altra	nena	que	crec	que	va	estar	amb	Infants	i	Família	que	va	
haver	de	retornar	al	centre.	Va	ser	un	cas	molt	dur	perquè	estem	parlant	d’un	cas	on	 l’acolliment	 	va	
anar	molt	 malament,	 la	 acollidora	 no	 va	 poder	 arribar	 a	 sostenir,	 vull	 dir	 que	 és	més	 difícil	 del	 que	
sembla	a	vegades.	

A.-	Una	mica	les	tasques	que	portes	a	terme	al	llarg	d’un	cas.	És	a	dir,	quan	a	tu	t’assignen	un	cas...		

D.-	Tasques	així	en	general,	no?	Fem	l’acompanyament	dels	nanos	amb	les	famílies	biològiques,	que	això	
és	una	de	les	coses	que	més	fem	perquè	clar	tots	els	casos	tenen	visites	i,	per	tant,	al	llarg	de	la	setmana	
fas	moltes	visites.	Aquí	observes	també	la	relació	que	tenen	amb	la	família	biològica	i	d’aquesta	forma	
pots	 acompanyar	 a	 la	 EAIA,	 que	 és	 qui	 realment	 fa	 el	 treball	 amb	 la	 família	 biològica.	 Després	 fem	
coordinacions	amb	escoles,	amb	psicòlegs,	entrevistes	amb	els	acollidors	perquè	també	és	veritat	que	
de	 vegades	 necessites	 seure	 amb	 els	 acollidors	 per	 poder	 situar-los	 perquè	 surten	 moltes	 coses	 i	
necessiten	molt	acompanyament,	és	un	acompanyament	tant	per	la	família	acollidora	com	pel	nano.	

A.-	Quines	valores	que	són	les	més	rellevants	per	a	que	funcioni?	

D.-	 L’acompanyament	 als	 acollidors.	 Jo	 crec	 que	 és	 fonamental	 que	 els	 acollidors	 tinguin	molt	 clar	 la	
tasca	que	han	de	dur	a	terme	i	com	han	d’estar	situats	perquè,	en	el	moment	en	el	que	els	acollidors	no	
estan	 situats,	 no	 poden	 fer	 un	 bon	 acompanyament	 cap	 els	 nens.	 Això	 moltes	 vegades	 passa,	 els	
acollidors	al	 llarg	del	procés,	 la	 seva	 forma	de	pensar	o	veure	 la	 realitat	del	nano	és	diferent	 i	això	 fa	
que,	a	vegades,	si	no	estan	ben	posicionats	no	puguin	fer	un	bon	acompanyament.	És	el	que	més	costa,	
de	vegades.		
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A.-	Com	valores	aquest	acompanyament?	És	a	dir,	què	és	el	que	pots	preveure	amb	això?	

D.-	 Veig	 que	 si	 no	 fas	 aquest	 treball	 acurat	 les	 famílies	 acollidores	 no	 acaben	 tenint	 la	 imatge	 que	
haurien	de	tenir	de	la	família	biològica.	Vull	dir,	jo	crec	que	és	fonamental	que	la	família	acollidora	pugui	
tindre	 molt	 present	 a	 la	 família	 biològica	 perquè	 el	 nano	 no	 visqui	 malament,	 si	 no	 surt	 el	 famós	
conflicte	de	lleialtats	que	fa	que	els	nanos	no	puguin	sostenir	l’acolliment.	Això	a	les	famílies	els	hi	costa	
molt	perquè,	per	molt	que	estiguin	ben	 situades,	per	molt	que	entenguin	 la	 realitat	d’aquest	nano,	a	
vegades	acaben	discrepant	amb	 la	 família	biològica.	Això	és	un	 treball,	que	 sembla	que	no	però	és	el	
més	dur	perquè	el	dia	a	dia,	l’acompanyament...	pots	fer	un	seguiment	però	saps	perfectament	que	les	
famílies,	a	la	seva	manera,	eduquen	i	tenen	bé	als	nens.	Posicionar-se	davant	de	la	família	biològica	és	el	
més	complicat.		

A.-	Llavors,	aquests	són	els	aspectes	més	difícils	que	tu	veus	per	fer	front	la	teva	tasca?	Sobretot	aquesta	
confrontació?	

D.-	Això	és	el	més	difícil,	jo	crec.	Al	menys	per	mi,	jo	crec	que	és	el	que	més	costa	en	el	dia	a	dia.	El	que	
aquestes	 famílies	 acollidores	 siguin	 capaces	 d’entendre	 que	 han	 de	 tenir	 un	 imatge	 molt	 positiva...	
bueno	tu	no	pots	entrar	en	conflicte	amb	la	família	biològica	perquè	això	el	nen	ho	percep	i,	si	el	nen	ho	
percep,	tard	o	d’hora,	l’acolliment	petarà.	Per	aquest	nen	són	el	seu	pare	i	la	seva	mare,	tu	com	acollidor	
has	 d’acompanyar	 i	 has	 de	 respectar	 tot	 això.	 Si	 de	 vegades	 no	 ho	 pots	 fer	 això	 fa	 que,	 de	 vegades,	
l’acolliment	pugui	petar,	que	és	el	que	passa	moltes	vegades	i	ens	ha	passat	amb	molts	casos	de	nanos	
que	s’ha	acabat	l’acolliment	perquè	el	nano	no	podia	sostenir-ho.	

A.-	Llavors,	la	majoria	de	casos	és	per	un	conflicte	de	lleialtats	que	peta	l’acolliment?	

D.-	En	moltes	ocasions,	sí.	Hi	ha	casos	i	casos,	evidentment,	però	que	és	un	dels	motius	més	presents	per	
a	que	un	acolliment	peti,	això	està	claríssim.		

A.-	I	quines	són	les	tasques	més	amables?		

D.-	 Les	 tasques	més	amables?	 El	 contacte	 amb	el	 nen,	 l’acompanyament	 a	 les	 visites,	 el	 poder	parlar	
amb	el	nen,	el	saber	com	se	sent...	Això	crec	que	és	el	més	agradable,	al	cap	i	a	la	fi	treballem	per	ells.	El	
que	 passa	 és	 que	 sí	 que	 és	 veritat,	 com	he	dit	 abans,	 a	 vegades	 has	 de	 fer	molta	més	 feina	 amb	els	
acollidors	que	amb	el	 propi	 nen	perquè	el	 nen	 realment	 si	 la	 família	 acollidora	està	ben	posicionada,	
sortiran	coses	però	seran	coses	que	es	poden	treballar	però	si	la	família	acollidora	s’acaba	desviant	i	fan	
les	coses	com	no	les	ha	de	fer,	tot	això	acaba	rebotant	al	nen.	Lo	més	agradable	és	quan	veus	el	nen,	
quan	saps	que	aquell	nen	està	be.	

A.-	I	“La	veu	del	nen”	creus	que	és	important?	

D.-	Molt	important.	Quan	són	petits	potser	no	és	primordial,	però	quan	són	més	grans	sí	perquè	jo	crec	
que	és	l’espai	on	tu	pots	dedicar-li	temps	al	nen	i	parlar	a	soles	amb	el	nen.	De	fet	“La	veu	del	nen”	es	va	
crear	perquè	va	haver	un	cas	on	el	nen	va	estar	rebent	maltractes	per	part	de	la	família	acollidora	i,	com	
no	hi	havia	aquest	apartat,	el	tècnic,	l’educador	o	el	professional	que	estava	portant	aquest	acolliment	
mai	va	saber	això	perquè	mai	tenia	un	moment	per	estar	a	soles	amb	el	nen.	Sempre	que	es	feien	els	
seguiments,	es	feien	en	presencia	de	 la	família	 llavors	mai	havia	tingut	un	espai	per	estar	a	soles	amb	
aquest	nen,	potser	si	hagués	tingut	aquest	espai,	aquest	nen	a	través	de	la	comunicació,	el	tècnic	o	qui	



Els	Educadors	Socials	en	els	processos	d’acompanyament	de	les	acollides	en	famílies	alienes	a	Catalunya	–	Anna	Sánchez	Narbón	

	

	

	

	

	

107	

fes	el	 seguiment,	hagués	detectat	que	alguna	cosa	estava	passant.	Crec	que	és	 súper	 important	quan	
són	més	grans	sobretot	perquè	llavors	és	quan	pots	veure	i	preveure	coses	que,	potser,	en	el	dia	a	dia	
no	estàs	veient.	En	el	recorregut	quan	fas	l’acompanyament	o	la	visita	no	és	temps	suficient,	de	vegades	
necessites	dedicar	una	estona.	Jo	crec	que	és	fonamental	aquest	espai,	crec	que	és	més	important	que	
el	propi	seguiment.	Perquè	el	seguiment	és	important	però	es	un	seguiment	per	saber	que	el	nen	va	a	
l’escola,	 menja	 bé...	 però	 “La	 veu	 del	 nen”	 és	 un	 espai	 súper	 important	 per	 saber	 com	 està	 el	 nen	
emocionalment.		

A.-	I	és	fàcil	que	s’obrin?	

D.-	No.	Perquè,	crec	que	ha	d’existir	un	vincle,	i	el	vincle	el	pots	fer	amb	els	nanos	però	el	vincle	que	tu	
pots	fer	amb	un	nen	d’acollida	no	és	el	mateix	que	el	que	pot	fer	un	educador	en	un	centre	que	viu	24	
hores	 amb	 aquest	 nen.	 Llavors	 és	 complicat	 perquè	 estem	 demanant	 als	 nens	 que	 s’obrin	 a	 un	
professional	que	ja	el	coneix,	el	té	referencia’t	però	aquesta	figura	de	referència	no	és	 la	mateixa	que	
pot	ser	una	persona	que	està	el	dia	a	dia	amb	ella.	És	difícil.	

A.-	Quina	creus	que	és	l’aportació	que	fa	l’educador	social	en	el	procés?	

D.-	 Una	 de	 les	 tasques	 més	 importants	 i	 que	 més	 aporta	 en	 aquest	 procés	 és	 poder	 vetllar	 per	 la	
seguretat	i	el	benestar	del	nen.	Saber	si	l’acolliment	està	sent	positiu	per	ell,	si	tot	va	bé	i	realment	ets	la	
figura	que	pot	detectar,	juntament	amb	altres	agents	com	l’escola,	però	realment	ets	la	figura	que	està	
més	present	amb	la	família	acollidora	llavors,	en	un	moment	donat,	pots	detectar	si	aquell	nen	realment	
està	bé	o	no	està	bé.	Crec	que	és	important	per	tal	de	vetllar	per	aquesta	criatura	perquè	crec	que,	de	
vegades...	 jo	sempre	dic	que	 l’acolliment	és	un	procés	maco	i	que	pot	ser	un	procés	positiu	de	cara	al	
nen	però	de	vegades	ens	oblidem	que	no	tots	els	nens	estan	preparats	per	marxar	en	acolliment.	Encara	
que	sigui	dur	dir-ho	així,	hi	ha	molts	nens	que	si	no	poden	retornar	amb	 la	seva	 família	biològica	han	
d’estar	en	un	centre	perquè	són	nens	que	tenen	tan	idealitzada	la	figura	de	la	seva	família	biològica	que	
aquest	 conflicte	 de	 lleialtats	 no	 el	 poden	 superar	 mai.	 Jo	 abans	 tenia	 molt	 idealitzat	 el	 món	 de	
l’acolliment,	abans	de	 treballar	en	un	centre,	ara	continuo	pensant	que	 l’acolliment	és	una	proposta	 i	
una	mesura	alternativa	molt	maca	però	que	no	tots	els	nens	estan	preparats	i	que	hi	ha	acolliments	que	
peten	perquè	no	hem	pensat	si	aquest	nen	estava	preparat	per	marxar	en	acollida.		

A.-	No	és	que	no	funcioni	la	família	o	que	no	hagueu	estat	a	sobre...	

D.-	No.	És	simplement	que	hi	ha	nens	que	no	es	poden	sostenir	i,	per	molta	feina	que	facis,	és	inviable.	

A.-	I	aquí,	tu	que	afegiries,	quina	proposta	faries	per	poder	fer	aquest	filtre?	

D.-	És	complicat	perquè	a	vegades	és	un	risc.	Tu	penses	que	pot	anar	bé	i	després	no	ho	fa.	Jo	el	filtre	
que	 faria	 és	 que	 els	 centres,	 sobretot	 els	 centres	 que	 és	 qui	 treballa	 el	 dia	 a	 dia	 amb	 els	 nens	 i	 els	
coneixen,	 ho	 tinguin	 molt	 clar.	 De	 vegades	 diem	 “no	 pot	 tornar	 amb	 la	 família	 biològica,	 proposta	
d’acolliment.”		Bueno,	anem	a	seure,	anem	a	treballar	amb	el	nen,	anem	a	veure	si	realment	aquest	nen	
està	capacitat	 i	 llavors	preveure	 si	 aquest	nen	pot	marxar	en	un	acolliment.	Perquè	els	 centres,	 jo	he	
sigut	educador	de	centre	i	jo	també	pensava	que	era	lo	millor,	si	jo	era	tutor	de	un	nen	i	aquest	nen	no	
el	podia	retornar	a	la	família	biològica	pensava	“que	marxi	amb	una	família	d’acollida”	i	ara	si	treballés	
en	un	centre	seria	una	de	 les	coses	que	tindria	molt	clares.	S’hauria	de	treballar	dins	dels	CRAE,	el	dir	
aquest	nen	no	pot	tornar	amb	la	família	biològica	però	ara	ens	hem	de	qüestionar	si	està	preparat	per	



Els	Educadors	Socials	en	els	processos	d’acompanyament	de	les	acollides	en	famílies	alienes	a	Catalunya	–	Anna	Sánchez	Narbón	

	

	

	

	

	

108	

marxar	 en	 acolliment.	 De	 vegades	 és	 una	 pressió,	 DGAIA	 vol	 acolliment	 perquè	 mantenir	 un	 nen	 al	
centre	val	diners	però	de	vegades	hem	d’oblidar	tot	això	i	pensar	si	aquest	nen	està	realment	preparat.	

A.-	Creus	que	s’hauria	de	fer	sensibilització	dins	del	centre	sobre	l’acolliment	i	treballant	el	conflicte	de	
lleialtats	prèviament?	

D.-	Sí	i	s’hauria	de	fer	una	campanya	molt	més	forta	perquè	hi	ha	molts	centres	que	encara	desconeixen	
el	tema	de	l’acolliment.	

A.-	Els	propis	centres?	

D.-	Jo	el	desconeixia	molt.	Vaig	començar	a	saber	més	d’aquest	món	quan	feia	algun	pla	d’acoblament	
d’un	 nen	 que	marxava	 en	 acolliment	 però	 realment	 no	m’havia	 parat	 a	 pensar	mai	 el	 que	 comporta	
quan	un	nen	està	en	acollida.	No	ho	saps	fins	que	no	estàs	dins	d’aquest	món.	Jo	crec	que	és	necessari	
que	els	centres	tinguin	més	informació.		

A.-	Quina	creus	que	és	la	visió	de	les	famílies	acollidores	de	la	vostra	tasca?	

D.-	Hi	ha	de	tot,	 jo	crec	que	hi	ha	 famílies	que	ho	valoren	molt	perquè	creuen	que	és	molt	 important	
l’acompanyament	que	els	hi	podem	fer,	i	d’altres	famílies	arriben	a	un	punt	on	poden	sentir-se	fins	i	tot	
qüestionades	perquè	de	vegades	els	hi	 costa	entendre	que	 són	nens	 tutelats	 i	que,	per	 tant,	per	una	
tonteria	tan	simple	com	marxar	de	vacances,	haver-ho	de	comunicar	de	vegades	els	hi	molesta.	Jo	crec	
que	ho	valoren	 totes	molt,	en	general,	però	de	vegades	poden	sorgir	moments	en	els	quals	 la	 família	
acollidora	es	pot	sentir	qüestionada,	sobretot	quan	són	acolliments	per	molt	temps	que	potser	són	fins	
la	majoria	d’edat.	Són	famílies	que	quan	porten	quatre	anys	amb	un	nen	d’acolliment	hi	ha	coses	que	
se’ls	oblida	com	comunicar	que	marxo	de	vacances	però	ho	has	de	comunicar	perquè	és	un	nen	tutelat	i	
la	llei	ens	obliga	a	que	si	a	aquest	nen	li	passa	qualsevol	cosa	i	no	se	sap,	podem	tenir	problemes.	Hi	ha	
qui	 ho	 valora	molt	 positiu	 i	 hi	 ha	 d’altres	 que	 ho	 veuen	 com	 un	 element	 de	 control.	 No	 és	 control,	
simplement	és	saber	el	que	hem	de	saber.	

A.-	El	tema	de	les	limitacions,	si	tu	a	una	família	li	has	de	donar	pautes	a	l’hora	de	criar	un	nen.	Posem	
un	supòsit,	una	família	que	no	hagi	tingut	nens	biològics	 i	es	trobin	ara	amb	un	nen	d’acollida,	que	és	
una	persona	que	arriba	amb	una	motxilla	i	que	ja	té	unes	pautes	del	dia	a	dia.	Com	s’ho	prenen?	

D.-	En	general,	les	famílies	que	tenen	menys	experiència	en	el	món	de	la	infància	o	de	la	criança	són	les	
que	més	ho	valoren	perquè	son	famílies	que	reclamen	el	teu	suport	i	et	necessiten	al	seu	costat	perquè	
saben	 i	 són	 conscients	 de	 que	 hi	 ha	moltes	 coses	 que	 són	 desconegudes.	 Les	 famílies	 que	 tenen	 fills	
biològics,	de	vegades	els	hi	costa	més	perquè,	com	tenen	els	seus	fills,	no	els	hi	ve	tot	tant	de	nou	i	els	
has	de	situar	dient	que	no	es	el	mateix	el	teu	fill	biològic	que	el	coneixes	des	del	minut	zero	que	aquest	
nen	 que	 acaba	 d’arribar	 a	 casa	 teva	 i	 porta	 una	 motxilla	 i	 mai	 podràs	 saber	 realment	 com	 se	 sent	
perquè,	 per	molt	 que	 t’ho	 expliquin	 i	 coneguis	 la	 història	mai	 podràs	 saber	 com	 se	 sent	 i,	 per	 tant,	
sempre	necessitaràs	aquesta	ajuda	perquè	són	nens	que	venen	molt	tocats.	Llavors	les	famílies	que	no	
tenen	 fills	biològics,	hi	ha	de	 tot	com	a	 tot	arreu,	però	 les	 famílies	que	no	 tenen	 fills	biològics	moltes	
vegades	ho	valoren	molt	més	perquè	 realment	 sí	 que	 tenen	aquestes	pors.	De	vegades	 són	 tonteries	
com	“¿Cómo	 lo	hago	para	 llevarlo	a	dormir	por	 la	noche?”.	Són	coses	que	quan	no	ets	pare	o	no	ets	
mare	et	presenten	més	dubtes.	
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A.-	Quines	situacions	creus	que	es	podrien	canviar	pel	procés	d’acollida?	És	a	dir,	a	 la	teva	feina	quins	
aspectes	canviaries	per	a	que	l’acollida	fos	un	procés	que	tingués	un	millor	resultat?	

D.-	 Jo	 crec	 que	 hi	 ha	 una	 qüestió	 fonamental	 i	 és	 la	 del	 personal	 i	 la	 ràtio.	 Per	 poder	 fer	 un	 bon	
seguiment	no	has	de	portar	tants	casos,	en	el	moment	en	que	portes	vint	casos	és	 inviable.	Tu	fas	un	
seguiment	 però	 el	 fas	 com	 pots	 perquè	 evidentment	 hi	 ha	molt	 de	 temps	 que	 dediques	 a	 les	 visites	
biològiques,	a	reunions,	 informes...	 llavors	la	realitat	és	que	hi	ha	famílies	en	que	hi	ha	mesos	amb	les	
que	parles	molt	poc	o	 tens	molt	poc	 contacte	però	no	perquè	no	vulguis	 fer	un	bon	 seguiment	 si	 no	
perquè	no	tens	temps.	Això	també	és	una	realitat,	vull	dir	que	jo	crec	que	la	feina	es	fa	bé,	és	una	feina	
agraïda	però,	a	vegades,	és	molt	dura	perquè	hi	ha	una	realitat	que	és	que	el	fet	de	portar	casos	i	casos	
fa	que	després	per	poder	organitzar-te	i	poder	fer	un	seguiment	acurat	amb	totes	les	famílies	costi	més	i	
de	 vegades	 prioritzes.	 Les	 famílies	 que	 saps	 que	 van	 molt	 millor	 estan	 més	 soles	 per	 dir-ho	 entre	
comentes	perquè	veus	que	van	tirant	i	potser	et	centres	en	famílies	amb	les	que	tens	més	problemes.	
Això	fa	que	de	vegades,	a	mi	em	passa	moltes	vegades,	que	arribes	a	diguis	vaig	a	parlar	amb	aquesta	
acollidora	perquè	 fa	molts	dies	que	no	sé	 res,	 tinc	 la	 seguretat	que	està	be,	però	 jo	crec	que	és	molt	
d’agrair	 encara	 que	 sigui	 un	 truc	 perquè	 sàpiguen	 que	 continues	 estant	 allà.	 La	 realitat	 és	 que	 el	
personal	som	els	que	som,	si	 la	Generalitat	donés	més	suport	econòmic	a	les	ICIF	per	a	què	poguessin	
comptar	amb	més	suport	seria	molt	millor	però,	clar,	entrem	en	política	i	és	un	debat	que	podríem	estar	
hores.	

A.-	 En	què	 creus	que	es	podria	millorar,	 a	 banda	de	 les	 ràtios?	Quins	 aspectes	 voldries	 destacar	 com	
canvis	necessaris?	

D.-	Canvis	necessaris…	sobretot	intentar	que	les	famílies	d’acollida	i	les	famílies	biològiques	es	coneguin.	
Jo	crec	que	és	súper	 important	 i	ara,	per	exemple,	ho	estem	potenciant	molt	més	 i	ho	 fem	molt	més	
però	per	això	tant	la	família	biològica	com	l’acollidora	han	d’estar	ben	situades	i	de	vegades	és	inviable	
però	 crec	 que	 la	 clau,	 i	 una	 de	 les	 claus	 de	 l’èxit	 de	 l’acolliment,	 és	 quan	 tant	 acollidors	 com	 família	
biològica	es	coneixen	perquè	això	fa	que	el	conflicte	de	lleialtats	vers	el	nen	desaparegui	i	això	fa	que	es	
relaxi	molt	més.	Crec	que	és	molt	important	per	un	nano	el	fet	de	veure	la	seva	mare	i	el	seu	pare	i	que	
aquests	no	sàpiguen	realment	amb	qui	està	vivint,	amb	qui	comparteix	el	dia	a	dia	és	dur	perquè	aquest	
nano	s’adona	que	té	dues	realitats	i	que	aquestes	realitats	no	es	coneixen.	Què	millor	per	aquest	nano	
que	veig	que	els	seus	pares	d'acollida	i	el	seus	pares	biològics	tenen	contacte	i	es	coneixen,	això	fa	que	
aquest	conflicte	de	lleialtats	es	rebaixi,	per	tant,	jo	crec	que	aquesta	seria	una	de	les	coses	que	s’haurien	
de	potenciar	molt	més	però	sí	que	és	cert	que	per	poder	fer	això,	tant	l’una	com	l’altra	han	d’estar	ben	
situades,	 això	 de	 vegades	 no	 és	 viable.	 S’intenta	 cada	 vegada	 més	 però	 no	 és	 tan	 fàcil	 com	 ens	
agradaria.	Jo	crec	que	és	una	de	les	claus	que	faria	que	l’acolliment	fos	molt	millor.	

A.-	 L’última	pregunta,	 tasques	 que	 feu	 com	educadors	 socials,	 a	 diferència	 dels	 treballadors	 socials	 o	
psicòlegs.	Creus	que	podríeu	assumir	més	tasques?	Per	exemple	en	l’estudi	de	valoració	si	participéssiu	
filtraríeu	més	coses?	

D.-	Ajudaria	molt	més	perquè	de	vegades	com	que	l’equip	d’estudi	és	qui	ha	validat	aquesta	família,	tu	
la	coneixes	quan	 ja	portes	el	 cas	amb	ells	 i	de	vegades	el	 fet	de	conèixer	 la	 família	durant	 l’estudi	de	
valoració	 a	 tu	 et	 donaria	 més	 eines	 per	 saber	 com	 és	 la	 família	 i	 per	 determinar,	 moltes	 vegades,	
aquelles	coses	que	poden	ser	un	problema	al	llarg	de	l’acolliment.	De	fet,	moltes	vegades,	quan	es	valida	
una	família	i	veiem	els	indicadors	de	risc	de	coses	que	els	hi	costa	acaben	sortint	després.	De	vegades	és	
com…	si	potser	l’hagués	conegut	des	del	principi	i	jo	tinc	present	això,	ho	treballo	molt	més	aviat	que	no	
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pas	 quan	 surt	 que	 ja	 és	 molt	 més	 complicat.	 Malauradament	 els	 educadors	 no	 entrem	 en	 aquest	
sistema,	la	valoració	la	fan	els	treballadors	socials	i	els	psicòlegs.	Sí	que	és	veritat	que	compartim	i	tenim	
moltes	estones	on	xerrem	i	ens	expliquem	per	saber	com	són	les	famílies	però	la	realitat	és	que	moltes	
vegades	les	famílies	són	d’una	manera	però	es	mostren	d’una	altra.	Famílies	amb	les	que	podries	fer	una	
bona	feina,	de	vegades	sorgeixen	coses	que	penses	que	tens	un	problema.	

	

ENTREVISTA	N.	(Tècnica	d’acollides)	2/1/2018	a	les	11h	al	Centre	Cel	Obert	

A.-	¿Cuál	ha	sido	tu	recorrido	profesional	hasta	el	momento?	

N.-	 Siempre	 he	 trabajado	 en	 el	 lleure,	 siempre	 he	 estado	 trabajando	 en	 colegios	 de	 monitora	 de	
extraescolares,	 de	 lo	 que	 sea.	 Acabé	 la	 carrera,	 decidí	 empezar	 por	 Magisterio,	 estuve	 dos	 años	 en	
escola	 bressol,	 no	 era	 exactamente	 lo	 que	 quería	 y	 acabé	 haciendo	 Educación	 Social.	 Siempre	 había	
querido	 hacer	 Educación	 Social	 pero	 siempre	 me	 marcaba	 todo	 que	 hiciera	 Magisterio.	 Después	 de	
Magisterio	hice	Educación	Social	y	empecé...quería	empezar	a	trabajar	de	educadora	social	y	cómo	no	
tenía	currículum,	no	había	trabajado	nunca,	empecé	a	hacer	un	voluntariado	en	un	materno.	Estuve	seis	
meses	con	las	madres	y	los	niños	y	acabé	haciendo	clases	de	español	a	las	madres	marroquíes,	que	fue	
un	reto	pero	me	gustó	y	después	de	estar	haciendo	allí	los	voluntariados	me	contrataron	para	coordinar	
un	proyecto	de	 inserción	socio	 laboral.	Empecé	desde	cero,	no	había	nada,	 solo	había	 las	 temáticas	a	
trabajar	con	las	familias	y	tuve	que	montar	el	proyecto	con	los	objetivos,	las	clases,	buscar	el	personal,	
montar	 el	 grupo	 de	 voluntarios,	 coordinarme	 con	 los	 servicios	 sociales	 para	 que	 me	 derivaran	
personas…	Fue	muy	bonita	 la	experiencia,	estuve	dos	años	 trabajando	y,	en	esos	dos	años,	 yo	 seguía	
trabajando	 en	 otros	 sitios.	 Trabajaba	 en	 un	 club	 deportivo	 haciendo	 clases	 de	 trabajo	 con	 bebés,	
siempre	he	estado	metida	en	el	 lleure	 y,	a	parte,	 iba	haciendo	 todo	 lo	de	educación	que	 iba	 saliendo	
hasta	 que	 decidí	 empezar	 a	 buscar	 con	más	 firmeza	 y	 entré	 en	 casas	 de	 infants	 a	 hacer	 suplencias.	
Estuve	en	casas	de	infants	seis	meses	hasta	que	me	llamaron	de	aquí.	Había	enviado	el	currículum,	me	
citaron	para	una	entrevista,	 tampoco	sabía	muy	bien	qué	era	 la	acogida,	de	 joven	sí	que	había,	 sabes	
esto	de	me	gustaría	acoger	y	había	buscado	información,	no	era	ni	educadora,	y	cuando	vine	aquí	hice	la	
entrevista	y	me	cogieron.	Aquí	descubrí	el	acogimiento.	

A.-	¿Anteriormente	no	lo	conocías?	

N.-	 Yo	 sabía	 que	 existía,	 sabía	 en	 qué	 consistía,	 había	 estado	 de	 prácticas	 en	 CRAE	 donde	 se	 habían	
hecho	 planes	 de	 acoblament	 a	 familias	 de	 niños,	 había	 visto	 desde	 un	 centro	 como	 trabajaban	 el	
acoblament,	había	visto	también	las	dificultades	de	cómo	era	trabajar	con	las	familias,	cómo	lo	hacían	
en	ese	centro	y	cómo	los	educadores	criticaban	ciertos	aspectos	que	se	llevaban	a	cabo,	desde	el	centro	
no	 desde	 las	 familias,	 y	 qué	 tenían	 que	 tener	 en	 cuenta	 las	 familias	 cuando	 se	 llevaban	 al	 niño,	 que	
siguieran	 poniéndole	 la	 misma	 ropa	 para	 que	 eso	 no	 le	 generara	 otra	 pérdida	 al	 niño	 aunque	 ellos	
tuvieran	una	 ropa	mucho	mejor	en	casa	que	 los	primeros	meses	mantuvieran	 la	 ropa	antigua,	que	se	
llevaran	sus	juguetes	y	siempre	tuvieran	sus	juguetes	al	principio,	que	no	se	lo	llevaran	y	desaparecieran	
las	pocas	cosas	que	le	quedaban	si	no	que	se	 las	fueran	manteniendo	hasta	que	se	acostumbrara	y	se	
adaptara.	Este	consejo	se	lo	doy	yo	a	las	familias	cuando	hacemos	el	pla	d’acoblament	ahora.	Sobretodo	
mantener	 la	 ropa,	 utilizar	 su	 ropa,	 hacer	 los	 menos	 cambios	 posibles,	 pensar	 qué	 es	 para	 el	 niño	
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quedarse	 sin	 nada	 y	 todo	 nuevo,	 la	 ropa	 nueva,	 los	 juguetes	 nuevos	 y	 todo	 nuevo.	 Lo	 que	 se	 pueda	
mantener	al	máximo…	

A.-	¿Crees	que	te	ha	dado	tablas	el	hecho	de	haber	trabajado	tanto	en	infancia	ahora	para	poder	enfocar	
el	acogimiento?	

N.-	Creo	que	me	ha	dado	recursos	conocer	a	 los	niños.	Haber	 trabajado	con	niños	 tantos	años	me	da	
más	 recursos	 para	 poder	 ver	 las…	 tienes	 a	 un	 niño	 delante	 y	 pone	 una	 cara	 y	 puedes	 buscar	 el	
significado	 de	 la	 cara	 porque	 ya	 llevas	 muchos	 años	 trabajando	 con	 niños,	 y	 en	 este	 punto,	 sí.	 El	
gestionar	un	bebé,	una	familia	te	llama	y	te	dice	es	que	le	han	salido	unos	puntitos	rojos	pues	si	le	pones	
tal…	 estos	 trucos	 de	 abuela.	 A	 la	 hora	 de	 acompañar	 a	 las	 visitas	 biológicas,	 cuando	 es	 un	 bebé	 y	 la	
madre	no	ha	preparado	nunca	un	biberón,	el	haber	hecho	ochenta	y	explicarle,	 tener	recursos.	Ahora	
una	madre	viene	con	un	niño	de	diez	meses	con	un	golpe	y	la	madre	se	altera,	rebajar	la	intensidad	de	la	
madre	diciéndole	“es	normal,	piensa	que	ahora	empieza	a	moverse,	no	controla	las	distancias”.	A	nivel	
de	desarrollo	evolutivo,	Magisterio	me	ha	dado	muchísimos	más	recursos	que	Educación	Social.	

A.-	Son	muy	compatibles	las	dos	para	trabajar	en	infancia	como	estás	ahora,	¿no?	

N.-	En	ese	aspecto	sí.	Que	hay	muchas	cosas	que	he	aprendido,	también,	y	que	me	quedan	muchas	por	
aprender,	también	muchas.	

A.-	Las	actividades	que	llevas	a	cabo	se	repiten?	Es	decir,	cuando	te	dan	un	caso,	las	pautas	que	sigues	
para	hacer	el	“pla	d’acoblament,	el	seguimiento...	¿son	repetitivas	o	se	van	cambiando	en	cada	caso?	

N.-	Lo	 ideal	para	mí	sería	tener,	el	óptimo,	un	protocolo	óptimo	teniendo	en	cuenta	 lo	que	sea	mejor	
para	el	niño	y	para	la	familia,	pero	sobre	todo	para	el	niño.	¿Qué	es	lo	óptimo,	dónde	tenemos	que	ir?	Es	
decir,	un	niño	necesita	cinco	días	de	pla	d’acoblament	o	necesita	veinte,	qué	es	lo	óptimo,	sin	tener	en	
cuenta	los	horarios	laborales,	sin	tener	en	cuenta	las	estructuras	donde	estamos	en	el	sistema,	sin	tener	
eso	en	cuenta	qué	es	lo	óptimo	para	el	niño.	Entonces,	si	sabemos	qué	es	lo	mejor,	ya	podemos	elaborar	
a	partir	de	lo	primordial	que	es	que	el	niño,	el	traspaso,	el	acoblament,	de	irse	de	una	familia	a	otra	sea	
la	mejor	vivencia	posible	dentro	de	que	es	una	pérdida	de	entorno.	Sí	que	en	Educación	trabajamos	por	
lo	óptimo	y	tenemos	el	currículum	y	se	piensa	mucho	en	qué	es	lo	óptimo	y	a	mí	me	da	la	sensación	que	
en	 Educación	 Social,	 no.	 Falta	 este	 punto	 de	 buscar	 lo	 óptimo,	 y	 si	 se	 puede	 que	 se	 haga	 y,	 si	 no	 se	
puede,	buscar	 los	mecanismos	para	acompañar	 lo	más	 fácil	posible	pero	sin	perder	de	vista	qué	es	 lo	
óptimo.	

A.-	¿Crees	que	es	una	de	las	necesidades,	que	falta	tener	un	currículum,	un	protocolo…?	

N.-	Hay	que	pararse	a	pensar	más	y	analizar	más	y	buscar	más	argumentación	técnica.	

A.-	¿Tú	crees	que	es	viable	con	el	ritmo	que	lleváis?	

N.-	Con	el	ritmo	de	trabajo	que	llevamos	las	ICIF,	yo	creo	que	no,	al	menos	en	nuestro	caso,	pero	que	se	
ha	de	buscar	un	hueco,	 sí.	 Y	que	 se	ha	de	buscar	un	hueco,	no	 como	entidad	 si	 no	 como	 sistema	de	
Educación	Social.	En	Magisterio	la	gente	se	sienta	a	hablar,	todo	lo	que	quieras	está	escrito,	hay	veinte	
libros	de	“cómo	hacer	una	adaptación	a	una	escola	bressol”	de	diferentes	autores,	ideologías	y	de	todo,	
y	no	hay	nada	de	plans	d’acoblament.	Si	lo	hay,	no	lo	he	encontrado.	
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A.-	Claro…	consideras	que	es	algo	reciente	porque	son	temas	que	están	muy	verdes?	

N.-	Esto	salió	en	las	familias	(referint-se	a	una	formació	que	va	donar	la	Tècnica	a	famílies	acollidores	el	
mes	 anterior),	 que	 venimos	 de	 dónde	 venimos.	 En	 el	 sistema	 educativo	 teníamos	 la	 República	
funcionaba	muy	bien	y	se	pensó	mucho	y	ahora	simplemente	se	ha	ido	a	buscar	esa	información	pero	la	
Educación	Social	eran	monjas	y	era	caridad.	Se	tiene	que	construir	 todo,	a	mi	me	da	 la	sensación	que	
falta	 más	 trabajo	 de	 pensar	 y	 desarrollar	 un	 protocolo	 que	 funcione.	 Igual	 que	 hay	 unas	 buenas	
prácticas	de	los	CRAE,	un	manual	de	buenas	prácticas,	que	puede	ser	discutible	pero	existe,	un	manual	
de	buenas	prácticas	de	las	ICIF	estaría	muy	bien.	

A.-	De	todos	los	aspectos	que	trabajas	en	un	caso	desde	que	te	llega	hasta	el	seguimiento,	en	el	caso	de	
que	se	haga	retorno	o	no,	¿cuáles	son	los	puntos	que	ves	claves?	

N.-	Toda	la	información	del	niño,	las	visitas,	la	información	que	te	explican	las	familias	en	visitas	que	no	
están	 en	 los	 informes	 porque	 sale,	 te	 dicen	 yo	 a	mi	 hijo	 cuando	 era	 pequeño	 lo	 tuve	 que	 atar	 para	
limpiarle	 los	mocos,	y	 tú	ahora	puedes	entender	porque	el	niño	se	comporta	de	tal	 forma	en	casa.	La	
información.	

A.-	Domicilios,	las	entrevistas,	“la	veu	del	nen”...	¿eso	no	lo	valoras	tanto?	

N.-	Depende	de	cómo,	valoro	más	el	domicilio.	Si	el	domicilio	es	ir	a	estar	con	ellos	o	si	el	domicilio	es	ir	
tú,	sentarte	en	un	sofá	que	se	siente	 la	familia,	todo	bien	colocado,	el	cafelito	y	empezamos	a	hablar.	
Depende	de	cómo	enfoques	el	domicilio.	A	veces	eso	es	mejor	hacerlo	en	el	despacho	y	hablamos	de	tú	
a	tú	de	las	cosas	y	en	el	domicilio	es	estar	con	ellos	jugando,	que	merienden	y	ver	un	poco	la	dinámica.	
Depende.	

A.-	¿Lo	enfocas	en	función	del	caso?	

N.-	Intento	hacerlo	siempre	en	plan	más	suave.	Ir	al	domicilio	a	visitarlos,	estar	con	ellos	y	hablar	y	jugar	
con	el	niño	y	jugar	juntos	y	ver	realmente	la	relación	que	tienen	porque	en	un	despacho	no	la	ves	y	en	
recogida	de	visitas	 tampoco.	Hay	niños	que	 te	 ven	como	que	viene	 la	 técnica	y	hay	niños	que	 te	 ven	
como	vamos	a	jugar.	Yo	creo	que	así	puedes	conseguir	más	información	o	a	la	hora	de	trabajar	con	ellos	
va	a	ser	más	fácil	que	si	te	ven	como	la	técnica	que	viene.	Tiene	sus	contras	también	que	luego	te	ven	
más	 igual	y	 luego	 las	cargas	son	más	cargas.	Supongo	que	es	buscar	el	equilibrio.	En	 las	visitas	se	ven	
muchas	 situaciones,	 en	 las	 recogidas	 de	 visitas,	 en	 cómo	 acompañan	 al	 niño	 antes	 y	 después	 de	 las	
visitas	 también	 te	da	mucha	 información,	 sobretodo	en	cómo	se	 sitúan	con	 la	 familia	biológica,	hasta	
qué	punto	le	dan	importancia	o	no.	Yo	creo	que	es	eso,	en	las	comunicaciones.	Sobre	todo	en	el	tú	a	tú	o	
por	teléfono.	

A.-	¿Ahí	crees	que	es	cuando	puedes	sacar	más	información?	

N.-	 Sí	 porque	 al	 final	 se	 acaban	 relajando	 y	 acaban	 hablando.	 Un	mail	 es	 todo	más	 pensado,	 lo	 que	
pongo	lo	que	no	pongo,	cómo	lo	va	a	leer	el	otro	pero	de	tú	a	tú	surge	más.	
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A.-	¿Cuáles	crees	que	son	los	aspectos	más	difíciles	a	los	que	tienes	que	hacer	frente	en	un	acogimiento?	

N.-	Que	las	familias	entiendan	dónde	están.	Que	las	familias	entiendan	que	hay	un	niño	con	una	mochila	
muy	grande,	que	se	han	de	priorizar	las	emociones	de	las	familias	pero	que	primero	son	los	sentimientos	
del	niño	y	después	vamos	a	ver	a	los	adultos	qué	nos	pasa.	Creo	que	eso	es	lo	más	difícil	porque	a	un	
niño	 lo	 puedes	 gestionar	 de	 una	 forma,	 aunque	 no	 sea	 la	 correcta,	 pero	 siempre	 puedes	 pararte	 y	
pensar	pero	 las	familias	están	en	el	día	a	día,	muy	 involucradas.	Y	también	cómo	llegar	a	ellas	porque	
hay	familias	que	sí	están	predispuestas	a	que	les	ayudes	pero	también	cómo	te	posicionas	tú	para	que	te	
vean	como	una	ayuda	y	no	como	la	que	viene	a	cuestionar,	a	supervisar,	y	eso,	para	mí,	es	lo	más	difícil,	
que	me	vean	como	una	ayuda	y	no	como	un	agente	de	control.	

A.-	Y	esto	es	 lo	más	complicado	porque	crees	que	es	 como	 te	perciben	 las	 familias	o	pueden	 llegar	a	
percibir	a	un	técnico?	

N.-	Es	que	cómo	me	perciban	y	cómo	se	relacionen	conmigo	y	yo	me	relacione	con	ellos	va	a	generar	
que	después	hayan	cambios	o	no.	Creo	que	es	lo	primero,	después	si	hay	sintonía	podemos	trabajar	en	
conjunto	para	el	niño	pero	si	eso	ya	no	está,	él	 se	pasa	24	horas	con	el	niño	y	yo	 lo	veo	una	vez	a	 la	
semana	si	tiene	visitas	semanales	o	quincenales.	Y	después,	las	dificultades…	yo	creo	que	las	dificultades	
son	 las	 familias,	 las	 familias	 biológicas	 son	 las	 que	 tenemos	 y	 no	 se	 les	 va	 a	 hacer	 cambiar,	 pueden	
mejorar	pero	no	se	 les	va	a	hacer	cambiar	y	el	niño	tiene	que	aceptar	que	esa	es	su	realidad.	Cuanto	
mejor	esté	acompañado	por	la	de	acogida	y	por	los	técnicos	más	fáciles	será	aceptar	que	su	madre	es	
como	es.	La	familia	biológica	no	es	para	mí	el	impedimento	principal	del	acogimiento.	

A.-	¿Crees	que	es	más	la	comunicación,	el	vínculo	que	puedas	crear	y	 la	confianza	para	poder	trabajar	
con	ellos	y	que	te	vean	como	un	agente	próximo?	

N.-	Sí	porque	eso	también	puede	ayudar	al	niño.	Es	ese	punto,	no	porque	haya	un	tú	a	tú	si	no	porque	si	
hay	un	tú	a	tú,	habrá	un	nosotros	y	el	niño	pero	es	muy	difícil.	

A.-	¿Qué	situaciones	se	podrían	cambiar	para	mejorar	el	proceso	de	acogida	y	tu	trabajo?	

N.-	 Yo	 haría	 más	 formación	 a	 las	 familias,	 también	 más	 formación	 a	 nosotros	 y,	 principalmente,	
trabajaría	la	relación	entre	ambas	partes,	entre	familia	biológica	y	familia	de	acogida	desde	un	principio.	

A.-	¿Harías	que	se	conocieran,	si	fuera	posible,	desde	el	principio?	

N.-	Luego	soy	reticente	y	en	algunos	casos	míos	me	echo	para	atrás	porque	las	tengo	que	presentar	y	no	
sé	si	están	preparados	pero	yo	creo	que	sí.	A	veces	soy	bastante	biologista,	me	da	la	sensación,	pero	si	
para	un	niño	lo	más	importante	son	sus	padres	y	sus	padres	no	tienen	cabida	en	su	casa	poco	podemos	
hacer.	Había	un	niño	que	le	decía	a	su	acogedora:	“vale,	muy	bien,	yo	puedo	ver	a	la	mama	cuando	toca	
y	tú	me	explicas	que	también	ves	a	tu	mama	una	vez	cada	tanto	pero	vamos	a	su	casa	a	verlos	los	tres,	
¿por	qué	no	vamos	a	casa	de	mi	madre	a	verla?”.	Si	las	familias	pueden	asumir	a	las	familias	biológicas	
como	parte	de	la	familia	yo	creo	que	se	reducirían	muchos	problemas.	

A.-	¿Crees	que	si	hubiera	más	información	social,	campañas	más	potentes	que	llegaran	a	la	gente	y	que	
la	sociedad	se	sensibilizara	más	con	esto,	sería	más	fácil?	
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N.-	Si	se	le	diera	una	visión	a	la	Educación	Social	como	se	le	da	a	Magisterio,	a	la	educación	de	los	niños,	
la	 educación	 de	 los	 niños	 es	 importantísima;	 “¿a	 quién	 se	 le	 ocurre	 no	 llevar	 a	 sus	 niños	 al	 cole?	 Es	
inviable,	el	niño	tiene	que	tener	una	educación!”.	Si	socialmente	se	valorara	el	recurso	como	algo	muy	
necesario	para	el	futuro	de	la	sociedad,	porque	me	da	la	sensación	de	que	somos	muy	egocéntricos,	yo	
estoy	bien	en	mi	casa,	aquel	que	pide	ayudas...	pero	si	se	valorara	la	Educación	Social	como	la	mejora	de	
la	sociedad	en	la	que	vivimos	y	el	objetivo	es	mejorarla,	no	tendríamos	tantos	problemas.	Se	invertiría	
también	más	y	habría	menos	prejuicios	hacia	las	familias	biológicas.	

A.-	Un	tema	un	poco	distinto,	 los	aspectos	de	las	tareas	que	lleváis	vosotros	como	educadores.	¿Crees	
que	los	educadores	deberían	asumir	más	responsabilidades	en	el	sentido	de	participar,	por	ejemplo,	en	
un	proceso	de	validación,	que	os	serviría	a	vosotros	también?	

N.-	Yo	creo	que	sí.	Porque	está	la	mirada	de	la	trabajadora	social,	está	la	mirada	de	la	psicóloga,	por	qué	
no	la	mirada	del	educador?	Son	diferentes.	Igual	que	en	seguimientos	está	muy	bien	que	estén	esas	dos	
figuras	pero	yo	creo	que	sí.	

A.-¿	Y	por	qué	crees	que	no	se	añade?	

N.-	Porque	 la	 figura	del	educador	social	 lleva	menos	tiempo.	El	psicólogo	es	el	psicólogo	y	analiza	a	 la	
persona,	todo	el	tema	de	las	emociones	y	el	trabajador	social	también	por	un	tema	de	despacho,	lleva	
más	 tiempo	 la	 diplomatura,	 salió	más	 reconocido	que	 el	 educador	 pero	 en	 valoraciones	más	 sociales	
una	mirada	del	educador	va	bien.	Creo	que	haber	estado	en	el	estudio	facilita	tener	de	co-referente	a	
quien	ha	estado	en	el	estudio	y	las	familias	lo	agradecen.	Una	vez,	en	un	caso,	éramos	dos	educadoras	y	
por	 situaciones	 logísticas	 entró	 la	 trabajadora	 social	 y	 la	 familia	 lo	 agradeció	 porque	 todo	 lo	 que	
estábamos	elaborando	en	el	estudio	ahora	lo	podemos	estar	trabajando	aquí.	Hay	una	continuidad	del	
caso.	Aunque	fuera	en	dos	entrevistas	o	en	trabajar	algo	más	concreto	o	en	alguna	formación.	Más	que	
de	valoración,	de	formación	antes	de	ser	validados	yo	creo	que	el	educador	podría	tener	una	función	y	
eso	ayudaría	a	que	después	tuviéramos	más	información.	

A.-	Por	último,	y	 también	algo	distinto,	uno	de	 los	aspectos	que	a	 lo	 largo	de	estas	prácticas	he	visto,	
creo	 que	 hay	 una	 falta	 de	 acompañamiento	 emocional	 al	 educador	 o	 referente	 en	 el	 sentido	 de	 que	
tenéis	una	carga	emocional	importante.	¿Crees	que	sería	necesario?...	A	pesar	de	que	tengáis	reuniones	
de	equipo.	

N.-	No	hay,	no.	Creo	que	hemos	tenido	mucha	suerte	con	el	equipo	que	tenemos,	dentro	de	todas	las	
dificultades	 y	 de	 todas	 las	 cosas	 a	 mejorar,	 en	 este	 aspecto	 hacemos	 mucha	 piña.	 No	 en	 todos	 los	
trabajos	lo	encuentras,	este	punto	de	yo	te	escucho,	estoy	y	te	ayudo	a	ver	lo	que	tú	no	estás	viendo.	Sí	
que	he	tenido	otras	experiencias	que	han	sido	así	o	incluso	más,	de	reuniones	de	equipo	que	no	son	de	
casos	si	no	del	equipo	en	sí,	de	nosotros	como	equipo,	qué	tenemos	que	mejorar.	

	
	
	
	
	
	
	


