
Qui pot ser acollidor?
Qualsevol tipus de família, monoparental, 
parelles, casades o no, heterosexuals o homosexuals, 
amb fills o sense, després d’un procés de reflexió, 
valoració i formació, i de ser validat per l’organisme 
competent a través d’alguna de les institucions 
col·laboradores d’integració familiar (ICIF) en qui 
es delega aquest procés de validació.

Una família disposada a oferir estimació, tendresa, 
comprensió, atenció i dedicació a un infant.
I que, a més, sigui capaç d’ajudar-lo a comprendre 
i respectar la seva pròpia història personal i 
familiar, a construir la seva identitat i a conèixer
i compartir la seva pròpia cultura.
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Acollir és oferir a l'infant
un entorn familiar on créixer,
amb dedicació i afecte,
en l'etapa més important
de la seva vida.

www.afabar.org
info@afabar.org

telèfon 671 495 918 

L'acolliment d'infants,
una opció de família 

Què és l'acolliment familiar?
L’acolliment familiar és la mesura administrativa que 
atorga temporalment la guarda d’un menor a una 
família durant un temps, sense que existeixi finalitat 
adoptiva. La seva finalitat principal és donar la 
possibilitat al menor de créixer en un entorn familiar, 
amb tot el que això implica (afecte, atenció individua-
litzada, nous models i referents familiars, etc.) i per 
tant que la persona o família acollidora es responsa-
bilitza de tenir-ne cura, alimentar-lo, educar-lo i 
procurar-li una formació integral, temporalment, 
mentre no pugui ser atès adequadament per la seva 
família biològica, o s'articuli una mesura més adient 
pel menor.

Els acolliments d’urgència i diagnòstic 
poden ser: de curta durada
 de llarga durada o permanent
 de necessitats educatives especials



LʼAssociació de Famílies Acollidores de Barcelona consta inscrita al Registre dʼAssociacions de la Generalitat amb el núm. 29497 de la secció 1a del Registre de Barcelona.

Com puc formar-ne part?  Omple i enviaʼns aquesta butlleta.

nom 1 cognoms 1 telèfon 1 mòbil 1

correu electrònic 1 NIF 1

nom 2 cognoms 2 telèfon 2 mòbil 2

correu electrònic 2 NIF 2

ICIF de referènciaadreça

dades bancàries titular del compte

Què és

esdevenir interlocutor i agent social
emprendre accions en defensa del menor acollit 
i de les famílies i persones acollidores
donar-nos suport mutu entre els associats
i acompanyar a aquelles persones que estan acollint, 
volen acollir, o ja han acollit
dotar un fons documental sobre informació
relativa als acolliments

I això es fa:
mantenint diàleg amb els organismes i entitats 
responsables de l’acolliment
actuant i assessorant davant situacions problemàtiques
establint vincles amb associacions de naturalesa anàloga
col·laborant en la difusió i promoció de l’acolliment 
familiar mitjançant xerrades, seminaris, mitjans…

AFABAR és una associació sense ànim de lucre, dirigida 
principalment a qui es planteja la possibilitat d’acollir un 
menor o ja està vivint aquesta experiència, com també a 
tots els qui estan sensibilitzats amb el tema.

AFABAR, com a Associació de Famílies Acollidores de 
Barcelona, forma part de la Coordinadora d’Associacions 
de Famílies Acollidores de Catalunya, juntament amb les 
associacions de Tarragona i Terres de l'Ebre (AFATAR), 
Girona (AFAG) i Terres de Ponent (AFATP), amb la intenció 
d’unir i coordinar les seves activitats i objectius.

AFABAR està constituïda des del 2004 a partir de 
diferents grups de famílies acollidores que ja es trobaven 
anteriorment amb els objectius de:

Les activitats presencials que fem són:

Grup de suport d’AFABAR, a Barcelona, on 
tractem temes relacionats amb l’acolliment. 
Acollim i acompanyem tant a famílies 
acollidores de fa temps com a noves famílies, 
on l’important és poder compartir les vivències 
amb l’infant acollit, i on la visió i opinió 
d’altres famílies amb la mateixa situació ens 
enriqueix i ens fa tenir una visió més diversa 
de l’experiència. Rebem també la visita de 
professionals relacionats amb els acolliments.

Què és

Jornades Francesc Costa, anuals, en les quals 
convidem a un ponent per tal que ens faci una 
conferència sobre temes d’acolliment i ens 
doni el seu punt de vista (advocats, psicòlegs, 
directors d’ICIFs…). És una jornada de formació, 
debat i reflexió però també esdevé un punt de 
trobada anual per a aquelles famílies que no 
poden assistir habitualment al grup de suport.

També fem comunitat virtual.

Disposem d’una llista de distribució, 
oberta a tots els interessats, no 
necessàriament associats, en què els qui hi 
formen part donem les nostres idees i aportem 
les nostres experiències. És l’espai virtual on 
AFABAR fa comunitat. Per entrar a formar-ne 
part només cal que ens ho comuniqueu per 
escrit i us donarem d’alta al grup.


