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Fundació Concepció Juvanteny



Emilia Bosch Juvanteny
Presidenta del Patronat
de la Fundació Concepció Juvanteny

Com cada any, us presentem la Memòria Anual de Funcionament del 
nostre Servei d’Acolliments Familiars, mitjançant la nostra Institució 
Col·laboradora d’Integració Familiar, adscrita a la nostra entitat, la 
Fundació Concepció Juvanteny.

Amb aquesta memòria, volem expressar d’una manera més clarificadora 
tota la feina feta durant aquest any, però no ho volem fer, sense posar 
en valor la gran tasca que realitzen les nostres famílies d’acollida i la seva 
gran capacitat d’estima i de solidaritat envers els infants.  

També agrair als nostres infants la oportunitat que ens donen de créixer 
i aprendre dia rere dia, i de no parar de sorprendre’ns. Fora bo poder-
vos ensenyar alguns moments i poder transmetre en directe els seus 
sentiments i les seves il·lusions. Sempre ens fan mirar endavant. 

Moltes gràcies per d’una manera o d’altre formar part de la nostra gran 
família.
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PresentacIó

La Fundació Concepció Juvanteny neix sense 
ànim de lucre, el mes de febrer de 2000, i s’inscriu 
en el Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya amb el nº 1390. 
Com a Institució Col·laboradora d’Integració 
Familiar (ICIF) tenim l’objectiu de portar a terme 
les tasques d’integració d’aquests infants i 
adolescents en família aliena, bé sigui de menors 
acollits sota mesura d’acolliment familiar simple, 
acolliment familiar permanent, acolliment 
familiar en unitat convivencial d’acció educativa 
i acolliment d’infants per famílies d’urgències i 
diagnòstic, així com famílies col·laboradores.

3 Fase de Preassignacions i acoblaments.
Dades corresponents a les preassignacions, plans d’acoblament, reunions de coordinació  i de 
seguiment, visites a domicili, etc.

2 Fase d’estudi, estimació de la idoneïtat i formació de famílies que fan demanda.
Anàlisi de les dades de les sol·licituds estimades, desestimades i baixes voluntàries; i del procés de la 
formació de famílies validades i regularització de guardes de fet.

4 Fase de Seguiment i Finalització dels acolliments.
Dades sobre el seguiment de l’acolliment: reunions  de coordinació amb els diferents serveis, altes, 
baixes, informes realitzats, acompanyament a les visites biològiques, etc.

1 Fase de Promoció, Difusió i informació de l’acolliment en les seves diferents modalitats i 
sensibilització de la societat.
Reunions generals d’informació, trucades rebudes, reunions informatives realitzades, sol·licituds 
rebudes i els resultats d’aquestes.

El present document intenta recollir, de la manera més concreta i específica possible, l’esforç, la tasca, la 
dedicació i els resultats del nostre Servei d’Acolliments Simples al llarg de l’any 2017.
Per tal de facilitar la comprensió de la nostra activitat en el marc del conveni de col·laboració que mantenim 
amb l’ICAA, hem considerat adient dividir la present memòria quatre parts:

IntroduccIó
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L'Objectiu principal continua sent el de disposar d’una borsa de famílies amb diferents perfils familiars, per  
donar resposta a tots aquells  infants que ho necessiten. 

En aquest sentit, comentar que la nostra màxima font de recepció continua sent sense dubte la difusió 
oral de les pròpies famílies amb nens acollits, com també de treballadors i professionals relacionats amb 
l’entitat, que ens ha permès realitzar la nostra tasca d’una manera força regular i estable.

Durant l’any 2017, també s’han dut a terme diverses activitats de difusió:

• Com ja fa més de 17 anys, aprofitant un dia 
tant especial com és la diada de Sant Jordi, 
mitjançant una parada a la mateixa plaça 
Catalunya,  donem a conèixer la nostra entitat 
al mateix temps que fem difusió de la figura 
de l’acolliment a totes aquelles persones que 
s’adrecen demanat informació al  respecte.

• En data 13 de gener vam realitzar en 
col·laboració amb l’AMPA, una xerrada 
informativa a l’escola Betulia de Badalona.

• A finals del mes de gener, la nostra presidenta, 
la Montserrat Juvanteny va ser entrevistada en 
dos ocasions per la radio Ciutat de Badalona, 
on es va fer difusió de la figura de l’acolliment.

• En data 12 de maig vam realitzar conjuntament 
amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, una 
sèrie de xerrades sobre l’acolliment familiar 
a la biblioteca Josep Pla de la població de 
Roquetes i en data  17 de maig a la biblioteca 
Manuel De Pedrolo a la població  de Sant Pere 
de Ribes.

• En data  11 de maig, 14 de novembre i 19 
d’octubre vam realitzar conjuntament amb 
l’Associació Barcelona Womens’s Network, 
una sèrie de xerrades sobre l’acolliment familiar 
a la seva sede.

Fase de PromocIó I dIFusIó de l’acollIment
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Dades generals de la intervenció
Podríem dir que posterior a la campanya informativa realitzada pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies amb la que vam col·laborar durant l’any 2016, el número de trucades i emails sol·licitant informació 
sobre l’acolliment ha descendit durant l’any 2017. De les trucades rebudes durant l’any, algunes no van 
acabar en informativa, ja que les persones que van sol·licitar informació  no complien les condicions com 
a famílies acollidores  i de les que si van acabar en informativa,  alguns casos la motivació d’acolliment no 
era l’adequada, desitjant una adopció més que no pas un acolliment.

Malgrat tot, el total de trucades que es van rebre al llarg de l’any 2017 per tal de demanar informació sobre 
l’acolliment familiar, els acolliments en Unitats Convivencials d’Acció Educativa (UCAEs) o bé el programa 
de famílies col·laboradores per a infants i adolescents atesos en CRAEs, va ser de 53. 

Aquestes trucades van derivar en 43 informatives individuals, generant-se finalment, un total de 40 
sol·licituds noves d’acolliment familiar, de les quals 8 eren per família col·laboradora. 

Durant l’any 2017 s’han realitzat un total de 48 estudis (en quedaven 8 famílies del 2016, amb l’estudi 
iniciat però pendents de finalitzar ja que havien entrat sol·licitud a finals del mes de desembre), produint-
se les següents diferenciacions:

Per altra banda s’han realitzat un total de 93 fitxes de d’actualització d’aquelles famílies que ja estan 
realitzant un acolliment familiar. Unes 57 fitxes d’actualitzacions pertanyen al bloc B1 i 36 pertanyen al 
bloc B2.

actualitzacions 
d’ampliació de perfil estimades

33
1010

        estudis amb proposta
  estimada de famílies col·laboradores

66
            pendents de finalitzar

1616
                 estudis amb proposta 
 estimada d’acolliments familiars

            baixes durant el procés
1111

22
            estudis amb proposta
desestimada d’acolliments familiars

Fase d’estudI
estImacIó  de la Idoneïtat I FormacIó de FamílIes
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Formació de Famílies
Durant l’any 2017 s’ha realitzat un curs de formació portat a terme a principis 
del mes de novembre. A aquest curs van assistir 23 persones, 11 parelles i 1 
famílies monoparentals.

En la realització d’aquest curs vam valorar la necessitat d’establir uns ritmes 
de treball i unes metodologies que ens permetés proporcionar la mateixa 
informació a tothom en les millors condicions possibles, de tal manera que 
les famílies es sentissin  a gust, interessades, i no els resultés massa feixuc 
ni aclaparador, convertint-se en una mena de lliçó magistral i carrera contra 
rellotge. 

Per aquests motius vam confiar plenament i encertadament en les experiències 
anteriors, aplicant una dinàmica més pràctica i participativa. 

A part del curs de formació, l’equip de valoració durant tot el procés d’entrevistes, ofereix a aquelles famílies 
que es preveuen estimades, els coneixements elementals per tal que disposin de la informació necessària 
sobre l’acolliment. 

Un altre punt a destacar és la formació continuada de les famílies acollidores. En aquest sentit, seguim 
desenvolupant la proposta d'espais on els nens aprenguin a identificar sentiments i a expressar allò que 
els neguiteja respecte la seva història vital i que fins el moment no han pogut/sabut comunicar. Al mateix 
temps, volem oferir recursos als infants per ajudar a tancar les ferides del passat per tal de gaudir del present 
i planificar el seu futur d’una manera sana.
 
En aquesta línia seguim aplicant el nostre projecte : "La revelació del Secret i l'empoderament com a 
elements reparadors per a víctimes d'abús i maltractament" Adaptant el contingut a les necessitats, realitats 
i característiques dels infants en acolliment.
 
Aquest projecte es basa en trobades amb els nostres petits on aquests poden treballar, a través de jocs 
adaptats a les seves edats, tots els continguts abans mencionats i al mateix temps, els nostres educadors 
ofereixen a les famílies tota una sèrie de pautes i estratègies per poder ajudar als seus infants a elaborar les 
seves experiències vitals. 

Seguint amb la formació de famílies i professionals, la nostra entitat va organitzar en data 1 d’abril de 
2017 una jornada de formació. Aquesta va estar composta per dos conferències, cada una amb un tema 
important d'actualitat en el món de l'educació, de la mà de dos ponents amb una llarga trajectòria com són 
Montserrat Juvanteny (Presidenta de la Fundació Concepció Juvanteny) que va donar la conferencia amb 
el nom “Empoderem als Infants?” i Emilio Calatayud (Juez de Menores de Granada), que va donar la seva 
conferencia amb el títol “Educar hoy para no tener que castigar mañana”.

Per altra banda, en data 27 de juliol de 2017, es va organitzar un curs amb el nom de, “Violències: prevenció 
i tractament des d'una perspectiva sistèmica”  impartit per la distingida Cloé Madanes, psicòloga i Directora 
del Centro de Estudios para la Protección de los Niños y Adolescentes de la Universidad de San Francisco, 
California, considerada la més important especialista en abusos sexuals i violència familiar a nivell internacional. 
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En aquesta fase és on es concreta la tasca realitzada per l’equip de validació i selecció i les diferents 
coordinacions del nostre servei.

Durant l’any 2017 se’ns han proposat des del Servei d’Acolliments de 
l’ICAA un total de 45 infants nous, més 13 propostes pendents del 2016 i 5 
propostes de canvi de família. Finalment s’han pogut constituir al Bloc B1 un 
total de 16 nous acolliments i al Bloc B2 un total de 8.

D’aquestes noves propostes, a finals de l’any, van quedar-ne 13 pendents de 
família, de les quals 3 s’han constituït a principis del 2018. 
Respecte als plans d’acoblament s’han portat a terme un total de 16 plans 
d’acoblament al Bloc B1 i 8 al Bloc B2 que han acabat tots ells satisfactòriament.

Dades quantitatives d'acolliments

Es important comentar que tot i els esforços per trobar famílies a tots els infants proposats, hem hagut 
de retornar un total de 26, ja que després d’iniciar l’estudi de la proposta, amb les conseqüents reunions 
de coordinació amb els professionals pertinents, no ha estat possible concretar-les en acolliment familiar. 
L’increment en cinc dels dels casos del nombre de visites dels infants amb els seus progenitors  dificulta 
trobar famílies d’acollida que tinguin la capacitat familiar d’assolir aquests règims.

No hem d’oblidar que el perfil de famílies acollidores que s’ofereixen a realitzar un acolliment, son famílies 
de mitjana edat, amb fills i en plena etapa laboral, els quals han d’atendre tots aquests aspectes de la seva 
vida, si a més a més els afegim un règim elevat de contactes fa que la quotidianitat familiar i laboral es vegi 
alterada, no oferint a l’infant un entorn del tot normalitzador. 

Per altra banda hem hagut de retornar tres casos per les dificultats comportamentals, dos casos per 
dificultats psíquiques dels petits, quatre casos d’infants per la possibilitat de retorn amb els seus familiars 
en un molt curt període de temps, tres casos d’infants en els que malgrat  tenir proposta d’acollida en 
família aliena, els petits mai van arribar a residir al centre de referència i nous casos en els que no hem 
pogut trobar una família que s’adaptés a les seves necessitats, be 
per ser grup de germans o bé per ser d’edats elevades. 

En tots ells, malgrat els esforços per part dels nostres 
professionals, no hem pogut disposar de famílies que s’adaptin 
a les necessitats dels casos.
També cal comentar que de les 10 propostes pendents de 
formalitzar, durant el 2018 ens estem trobant amb les mateixes 
dificultats abans expressades, malgrat continuem treballant i 
coordinant-nos amb els equips referents  per tal de donar sortida 
a les propostes.

En els següents apartats, anirem aportant les dades per separat, corresponent als dos lots 
adjudicats pel conveni del 2014: Lot B/01/80 i Lot B/02/80.

Fase de PreassIgnacIons I acoblaments
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Els 24 plans d’acoblament formalitzats es defineixen en:

Respecte a les col·laboracions durant l’any 2017 se’ns han proposat des del Servei d’Acolliments de l’ICAA 
un total de 16 infants, més 2 propostes pendents del 2016. Finalment s’ha pogut constituir un 1 nova 
col·laboració al Bloc B1 i 12 al Bloc B2. 
Es important comentar que tot i els esforços per trobar famílies a tots els infants proposats, hem hagut de 
retornar un total de 4, ja que després d’iniciar l’estudi de la proposta, no ha estat possible concretar-les en 
col·laboració familiar.
Queda pendent constituir la col·laboració d’un infant a principis de l’any 2018.

L’etapa de seguiment resulta fonamental per garantir l’èxit del procés de l’acolliment. L’objectiu principal 
del treball de seguiment és el de donar Suport Professional a les famílies que han constituït un acolliment i 
als infants acollits. També vetllar per la bona marxa de l’acolliment i l’assoliment dels plans de treball que es 
plantegen a diferents nivells, així com la de preparar a les famílies i als infants en el moment de finalització 
de l’acolliment, i  apaivagar les afliccions en el procés d’acomiadament.

Dades quantitatives de col·laboracions

La mitja d’edat dels infants acollits al llarg aquest any 2017, exceptuant els nadons acollits d’urgència i 
diagnòstic ha estat al Bloc B1 de 4 anys i 8 mesos; sent el més gran un nen de 11 anys, i el més petit un 
nen de poc més d’un any. Respecte al Bloc B2, la mitja d’edat ha estat de 5 anys i 3 mesos, sent la més 
gran una nena de 11 anys i el més petit un nen de poc més d’un any.

Lot B1: 16 Infants

12 Infants sols
 

 4 Infants en grups de  
dos germans

 

Lot B2: 8 Infants
 4 Infants en grups de  

dos germans
 

 4 Infants sols
 

Fase de seguIment I FInalItzacIó
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Dades quantitatives dels infants acollits i famílies acollidores

Fase de seguIment dels acollIments

91 Infants en família acollidora

72 Famílies acollidores

Bloc B1
82 Infants en família acollidora

45 Famílies acollidores

Bloc B2

Distribució dels acolliments segons la seva  tipologia:

GrupsGrups 76 Casos Casos 

Acolliment únic

Grups de 2 germans

10 20

15
30

61
61

30 40 50

 91
Lot B1

Acolliment únic

Grups de 4 germans

Grups de 3 germans

Grups de 2 germans

10 20

8
16

6
18

4
1

44
44

30 40

GrupsGrups Casos Casos 

50

59  82
Lot B2
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Respecte les edats dels nens en acolliment familiar durant el 2017:

Podem observar com la mitjana d’edat dels infants és alta. Cal comentar que tenim una important població 
a la franja d’edat que considerem a priori més difícil, l’adolescència, la qual cosa posa en evidència la 
necessitat de fer seguiments intensius ja que això ajuda molt a apaivagar l’ansietat de les famílies.

Durant l’any 2017 hem participat amb l’ICAA i/o els EAIA’s corresponents, en l’elaboració de 12 plans de 
desacoblament/acoblament d’infants al Bloc B1 i  8 al Bloc B2. Aquestes baixes han estat:

FInalItzacIó dels acollIments

Bloc B1

  3 Ingrés en CRAE

1 Retorn amb família biològica

1 Pas a preadoptiu

4 Traspàs de família o canvi de 
tipus d’acolliment

3 Majoria d’edat

Bloc B2

  2 ingrés en CRAE

3 Pas a preadoptiu

3 Majoria d’edat

nombre d’Infants
Edat

Mitjana
majors de 12 entre 6 i 12 menors de 6

Bloc B1 34 32 18 9 anys i 6 mesos

Bloc B2 41 29 18 9 anys i 5 mesos



Fundació Concepció Juvanteny

En aquest apartat, és important exposar les característiques dels infants acollits. Característiques com les 
seves experiències de vida i l’edat son alguns dels factors més importants que podrien fer fracassar un 
acolliment. 

Quant més gran és un nen, més dificultats genera la seva convivència en una família d’acollida; en són 
exemple les crisis pròpies de l’adolescència, especialment dures en els nostres infants, la reivindicació 
d’una identitat pròpia, etc. Un altre factor important que afecta el bon curs d’un acolliment és quan els 
infants pertanyen a un grup de germans, ja que malgrat amb una sola visita pots veure a tota la família, és 
més difícil complir amb un treball a nivell individual i valorar la consistència com a grup, la identificació a 
mida que van fent-se grans, la diferenciació que exigeixen, la gelosia i altres dificultats.

Per tant, en aquests casos, és molt important tenir en compte tots aquests aspectes, de la mateixa manera 
que les característiques i peculiaritats de cada família, per tal de fer la nostra tasca el més coherent 
possible i garantir l’èxit en la mesura del possible.

Fase de seguIment de les col·laboracIons

Dades quantitatives dels infants acollits i famílies acollidores

10 Infants en família col·laboradora

7 Famílies col·laboradores

Bloc B1
21 Infants en família col·laboradora

15 Famílies col·laboradores

Bloc B2



15

Distribució Col·laboracions segons la seva  tipologia:

GrupsGrups8 Casos Casos 

 col·laboracions úniques

grups de germans 
2

4

6
6

2 4 6 8 10

10
Lot B1

GrupsGrups Casos Casos 15  21

 col·laboracions úniques

grups de germans 
4

10

11
11

2 4 6 8 10

Lot B2

Durant l’any 2017 hem participat en la finalització de la col·laboració de 2 infants en el Bloc B1 i 7 
infants en el Bloc B2. Aquestes baixes han estat:

FInalItzacIó de les col·laboracIons

Bloc B1
  1 Per desig dels infants 1 Canvi de mesura

Bloc B2

  3 Canvi de mesura1 Per desig dels infants

1 Per desig de la família 2 Altres
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• Reunions durant el procés d’acoblament 
amb CRAE’s, EAIA’s i Centres d’Acollida.

• Reunions d’inici de l’acolliment amb les 
famílies d’acollida.

• Reunions semestrals de seguiment amb 
els equips de referència.

• Reunions d’actualització de la família 
acollidora.

• Elaboració dels informes trimestrals, 
de seguiment i de finalització dels 
acolliments. 

• Elaboració dels informes d’incidències que 
es poden donar al llarg de l’acolliment. 

• Acompanyament i/o supervisió de les 
visites biològiques dels infants.

• Visites de seguiment dels acolliments 
constituïts: nens, famílies, escoles, serveis 
terapèutics, EAP’s. 

En resum, durant l’any 2017 hem realitzat el 
seguiment d’un total de 173 infants acollits en 
família aliena i 31 infants en col·laboració, distribuïts 
en blocs B1-B2. I un total de 117 famílies acollidores 
i 22 famílies col·laboradores.

Respecte a la tasca diària portada a terme per 
l’equip de seguiment d’aquests infants, es pot dividir 
bàsicament, en diverses actuacions:

Quantitativament totes aquestes actuacions portades 
a terme per l’equip d’acolliments de la nostra entitat 
es poden traduir de manera concreta en les següents 
dades. Aquí diferenciarem entre els Acolliments 
familiars i les Col·laboracions.
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Dades quantitatives d'Acolliments
En la fase d’inici i seguiment de l’acolliment:

Bloc B1

451 Informes elaborats

364 Informes  trimestrals i de seguiment

12 Informes de finalització 18 Informes d’incidències

57 Fitxes d’actualització

16 Reunions d’inici dels acolliments  
(EAIA’s, centres i d’altres ICIF)

300 Reunions de coordinació
227

Reunions de coordinació i seguiment 
amb equips de referència (EAIA’s, escoles, 
psicòlegs, ...)

57 Reunions  per elaborar les fitxes  
d’actualització  de famílies acollidores

Bloc B2

382 Informes elaborats

328 Informes  trimestrals i de seguiment

8 Informes de finalització 10 Informes d’incidències

36 Fitxes d’actualització

8 Reunions d’inici dels acolliments  
(EAIA’s, centres i d’altres ICIF)

249 Reunions de coordinació
205

Reunions de coordinació i seguiment 
amb equips de referència (EAIA’s, escoles, 
psicòlegs, ...)

36 Reunions  per elaborar les fitxes  
d’actualització  de famílies acollidores
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Durant l’any 2017, s’han anat realitzant coordinacions conjuntes, amb els professionals del centre on 
resideix l’infant, les famílies col·laboradores i l’ICIF. La periodicitat d’aquestes reunions, s’ha anat realitzant 
en funció  de les necessitats de cada cas, amb un mínim de 2 reunions de coordinació. A més a més, en tots 
aquests casos que ha estat possible s’ha formalitzat un grup de whatsApp de la família, el centre i l’ICIF per 
tal de fer un seguiment més acurat de l’evolució de cada cas.

Dades quantitatives Col·laboracions

En la fase de finalització de l’acolliment:

24 Reunions de coordinació de finalització 
dels acolliments

12 Informes de finalització

Bloc B1 Bloc B2
14 Reunions de coordinació de finalització 

dels acolliments

7 Informes de finalització

364 Visites domiciliaries de seguiment als 
nens i a les famílies

1015 Acompanyaments a visites biològiques

Bloc B1 Bloc B2
328 Visites domiciliaries de seguiment als 

nens i a les famílies

762 Acompanyaments a visites biològiques

1.379  visites 1.090  visites

Les visites amb la família d’origen 
constitueixen una part essencial del 
procés d’acolliment, donant continuïtat 
a la relació establerta entre l’infant i la 
seva família. L’objectiu de les visites 
és el d’oferir un temps i un espai en 
què família i infant puguin preservar o 
refer el lligam afectiu. Els professionals 
de referència exercim una acció 
mediatitzadora en aquests contactes, 
fent de pont, sempre que calgui, entre les 
dues famílies.

Visites
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En la fase d’inici i seguiment de la col·laboració:

20 Reunions de coordinació i seguiment

Bloc B1 Bloc B2
42 Reunions de coordinació i seguiment

En la fase finalització de la col·laboració:

2 Reunions de coordinació de finalització de 
la col·laboració

Bloc B1 Bloc B2
7 Reunions de coordinació de finalització 

de la col·laboració



Fundació Concepció Juvanteny

Des de 1983, la nostra entitat gestiona el Servei d’Acolliments Familiars a les comarques de Barcelona, 
en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. Des d’aleshores, molts infants i adolescents han estat 
acollits en alguna de les famílies a través de la nostra Fundació. 

L’any 2017, va tancar amb un total de 173 infants en acollida en família extensa i 31 infants en col·laboració, 
distribuïts en Blocs B1-B2. I un total de 117 famílies acollidores i 22 famílies col·laboradores també 
distribuïdes en Blocs B1-B2. 

Per realitzar aquesta tasca, hem comptat amb un equip humà i professionals que hi aboquen totes les 
seves capacitats i coneixements procurant garantir una atenció de la màxima qualitat tant als nens i nenes 
com a les famílies acollidores.

Aquest any 2017 hem continuat treballant, ja totalment adaptats als nous protocols d’actuacions en l’àmbit 
de l’acolliment familiar, promoguts per l’administració.

Com ja vam remarcar l’any anterior, a nivell pràctic ha suposat una ampliació considerable d’informes 
elaborats pels propis educadors, incrementant d’aquesta manera la seva feina de despatx per la seva 
elaboració en detriment  de les actuacions més directes. De nou, l’esforç de tot l’equip però ha estat centrat 
en complir amb aquests nous protocols d’actuació, amb tot el que suposa l’elaboració dels nombrosos 
informes sense que això repercuteixi en l’atenció directa i l’acompanyament exhaustiu i continuat dels 
nostres infants i les seves famílies.

El dinamisme i el compromís de cada un dels nostres tècnics ha permès que aquesta tasca es pogués 
portar a terme sense que cap nen o cada família es veiés afectada per manca d’atenció. La consolidació del 
nostre equip i el treball conjunt així com el coneixement del dia a dia dels nostres infants i les seves famílies 
d’acollida i el seu entorn (escoles, professionals que intervenen en el cas...), ha permès el compliment 
d’aquesta tasca, finalitzant l’any amb tota la feina feta.

Un any més hem demostrat la nostra capacitat d’adaptació però el més important és que ens sentim 
orgullosos de la gran humanitat dels nostre equip i el seu compromís amb cada un dels nostres petits, 
anant més enllà d’una simple feina. Sortosament hem continuat gaudint de la confiança plena dels nostres 
caps, mostrant-nos dia a dia el seu recolzament i ajudant-nos a seguir treballant amb la màxima assertivitat. 
Sense la seva experiència i orientació, hagués estat molt més difícil la nostra tasca.

Reflexió FinalReflexió Final
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Seguirem tirant cap endavant amb il·lusió, continuarem aprenent i evolucionant per intentar cobrir les 
necessitats i demandes dels infants i joves en situació de risc social.

De nou, agraïm a les nostres famílies, que ofereixen als infants una nova oportunitat i un nou model a 
seguir i reproduir al llarg de la seva vida. Les famílies acollidores fan possible que aquests infants puguin 
gaudir, durant el temps que sigui necessari, d’un ambient familiar, afectiu i normalitzador que els ajuda a 
un adequat desenvolupament personal, social i emocional. 

La majoria de nens acollits milloren la salut i la autoestima al poc temps de conviure amb una família. 
Aquestes amb el seu acte de generositat, són un veritable exemple per a la societat i per aquest motiu 
defensem la seva funció i convidem a tots els professionals que intervenen en els casos, a donar-los-hi un 
paper més important, valorant el seu esforç  i tenint en compte la seva feina i implicació amb els infants, ja 
que elles son les que conviuen dia a dia amb ells i són les que realment els coneixen.

Per últim i no per això menys important, volíem continuar donant les gràcies a aquells tècnics de 
l’administració que segueixen confiant en nosaltres i que fins i tot en els moments més difícils per tots 
plegats, ens han mostrat la seva confiança, permetent-nos seguir treballant i sentint-los al nostre costat.

Susana Valiente Tamayo   
Coordinadora del Servei     
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