L’ACOLLIMENT FAMILIAR CONTINUA SENT LA MILLOR OPCIÓ

arran del cas de Castelldans
Des de la federació d’associacions CAFAC (Coordinadora d’Associacions de Famílies Acollidores
de Catalunya) volem fer una sèrie de consideracions respecte a les notícies, informacions i
opinions que arran del cas del presumpte pederasta de Castelldans s’estan produint aquest
dies:
-

Manifestem el nostre més ferm rebuig contra qualsevol acte de violència o abusos que
es produeixen contra infants i adolescents, i molt especialment en casos d’especial
vulnerabilitat d’infants que estan sota protecció pública i que requereixen una especial
dedicació i tractament per part de la nostra societat.

-

Cal investigar de forma responsable quines han estat les mancances en tots els nivells i
estaments i quins mecanismes no han funcionat en la detecció i prendre’n les mesures i
accions oportunes que se’n derivin, incloent-hi els mecanismes de seguiment, selecció,
la resta d’actors que tracten aquests infants i quina és la intervenció adequada des de
tots els àmbits i entorns que els envolten.

-

Des de les nostres associacions considerem l’acolliment familiar, en cas de ser possible,
com la millor opció del sistema de protecció a la infància que pot oferir la nostra
societat per als infants i adolescents que estan desemparats. En una gran majoria de
casos els infants estan millor en una família que en un centre, ratificat per UNICEF, Save
the Children, així com altres estudis a nivell pediàtric, psíquic, social, educatiu, jurídic i
econòmic de dins i fora de les nostres fronteres. Suposa una millora en la seva evolució
emocional que repercuteix positivament en el desenvolupament físic i psíquic dels
infants, i en la seva normalització dins de la societat. Cap centre, per ben dotat que
estigui, pot oferir tantes possibilitats als infants tutelats com la que li ofereix (encara
que pugui ser de manera temporal) un entorn familiar compromès, col·laborador i
d’estimació. “El lloc ideal pel creixement d’un infant és una família”.

-

Sense negar errors que es pugui cometre, les famílies acollidores passem uns controls
estrictes per arribar a ser família acollidora tant prèviament a l’acolliment com de forma
continuada un cop tenim l’infant a casa. A més del procés de selecció i formació, no hem
d’oblidar que els tècnics de les ICIFS (entitats col·laboradores de la Generalitat
encarregades de la valoració i seguiment de les famílies) fan un informe de valoració de
la situació de l’acolliment cada sis mesos i sovint veuen els infants acollits com a mínim
una vegada al mes per l’acompanyament i seguiment que se’n fa en les visites dels
infants amb les seves famílies biològiques.

-

Quan acollim un infant entenem perfectament que és una mesura temporal i no
definida. Malgrat això tractem als infants acollits com un fill més i els aportem tot allò
que la seva família biològica no els ha pogut o sabut donar, fins que l’administració
determina una mesura definitiva, que inclou poder tornar a casa seva si és el millor per a
ells.

-

Les famílies acollidores no cobrem un sou ni representa un negoci ni cap incentiu
econòmic. Es perceben uns ajuts per a la manutenció d’aquests infants i adolescents a
càrrec, entre 330 i 390 mensuals d’ajut bàsic i congelats des de fa molts anys, que no
cobreixen les despeses generades i molt menys si es té en consideració les dedicacions
especials que sovint requereixen. Pensem que hauria d’acostar-se a la despesa real
generada i representa un estalvi econòmic molt rellevant respecte la mesura alternativa
d’acolliment en centre residencial, al qual caldria afegir-hi el valor social i econòmic de
futur de la nostra societat de fer créixer els infants en un entorn afectiu estable el més
adequat possible.

Per tot això esperem i desitgem que en tractar aquest tema es faci amb la consideració
oportuna, fonamentalment pels infants i adolescents tutelats, però també per les famílies
acollidores que fem un servei social impagable tractant com un fill més a un infant
completament aliè a la nostra família, cuidant d´ell, educant-lo, donant-li estabilitat i
fonamentalment estimant-lo .
Ens dol els dubtes sobre la tasca que la majoria de famílies fan amb els seus acollits i el poc
favor que fem a molts nens que estan en centre i que estarien molt millor en un entorn familiar
normalitzat.
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La Coordinadora d’associacions de famílies acollidores de Catalunya, és una federació d’entitats que agrupa les
associacions Associació de Famílies d'Acolliment de Tarragona (afatar), Associació de Famílies Acollidores de
Girona (afag), l’Associació de Famílies Acollidores de les Terres de Ponent i l'Associació de Famílies Acollidores de
Barcelona (afabar) amb l'objectiu d'unir i coordinar les seves activitats i objectius.
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Les finalitats comunes d'aquestes associacions són vetllar per la situació dels nens acollits, incidint en el
tractament i gestió dels acolliments, ajudant i col·laborant en el seu foment, donant suport mutu i assistència a les
famílies acollidores.

