
El Govern de la Generalitat de Catalunya té com 
a un dels seus principals objectius garantir el dret 
dels infants a viure en família. 

La Llei 14/2010, sobre els drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, estableix que sempre 
que sigui possible les mesures d’acolliment tenen 
preferència respecte a les que comporten 
l’internament de l’infant en un centre, 
recomanació que deriva de la Convenció de les 
Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant. 

Actualment, a Catalunya hi ha 612 famílies que 
acullen 1.017 nens i nenes, però  en necessitem 
moltes més. Ens calen famílies que vulguin 
acollir infants amb algun tipus de dificultat en el 
seu comportament, diversitat funcional o grups de 
germans. Per trobar aquestes persones i sobretot 
per a reconèixer i valorar la tasca que cada dia fan 
les famílies acollidores, l’Institut Català de 
l’Acolliment i de l’Adopció vol fer un pas endavant. 
Hem de definir el model dels propers anys i 
promoure la cultura de l’acolliment a casa nostra. 

Fem gran l’acolliment!

INSCRIPCIONS:
Cal enviar un correu a jornadaAF@gencat.cat  
Les famílies que ho requereixin poden 
sol·licitar servei de ludoteca abans del dia 1 
de juny. 

A la tarda, totes les famílies que ho desitgin 
podran fer una visita guiada al CosmoCaixa i 
participar de les activitats que hi són 
programades.

Dissabte 11 de juny

Hi col·labora:

Organitza:



Programa:
9.15h Inauguració de la jornada

Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

9.30h Presentació de la jornada
Roser Galí, directora general de Famílies
Ricard Calvo, director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Agnès Russiñol, directora de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció

9.45h Els acolliments familiars en l’àmbit internacional
Carme Montserrat, membre de l’Equip d’Investigacions sobre Infància, 
Adolescència, Drets dels Nens i Nenes i la seva Qualitat de Vida de l’Institut 
d’Investigacions sobre Qualitat de Vida de la Universitat de Girona

10.30h Pausa

11h Taula rodona: L’experiència de les famílies acollidores
Intercanvi de vivències

12.45h Diàleg entre els equips tècnics
Taula rodona amb les institucions col·laboradores d’Integració familiar i els 
equips d’atenció a la infància i l’adolescència

14h Cloenda. L’acolliment com a experiència vital 
Testimoniatge de joves que han estat acollits per una família aliena. Els 
acompanyarà la directora de l’ICAA, Agnès Russiñol.

Com arribar:

línia V13, V15, 22, 60, 73 i 75

Avinguda Tibidabo L7

Pàrquing del Museu
C. Quatre Camins 89
Zones d’estacionament (*)

Tramvia Blau 

CosmoCaixa
C. Isaac Newton 26, Barcelona


