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La nostra entitat, neix el mes de març de 
1983, i s’inscriu al Registre d’Associacions de la 
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques 
del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya amb el número 6.080, amb la intenció 
de donar cos legal i organitzat a les tasques de 
diferents professionals del lleure, l’ensenyament i 
el treball social, realitzades fins a aquell moment de 
manera individualitzada, vocacional i voluntària.

La base sobre la qual es construeixen els objectius 
i l’activitat de la nostra associació són el vetllar per 
la Defensa dels Drets dels Infants, donar resposta 
a les necessitats d’acolliment de determinats 
infants en situació de risc social, i proporcionar-los 
l’oportunitat de normalització i integració, la qual, 
moltes vegades, només pels seus orígens o la seva 
realitat, els és negada.

El nostre objectiu bàsic i sobre el que posem tot 
el nostra esforç, és la defensa i la protecció dels 
infants desvalguts, dels oblidats, dels que poques 
vegades tenen veu, els infants.

Qui som?

Som conscients que la millor situació per un infant, 
de manera habitual, és la convivència amb la seva 
pròpia família, però també som conscients de que 
hi ha infants, també en el nostre país, els quals no 
poden ser atesos per aquesta, i per tant, recollint el 
manament de la Convenció Internacional dels Drets 
del Infants, la nostra entitat, en col·laboració amb 
diferents Administracions, intenta proporcionar 
a aquests infants un entorn adient, amb un caliu 
familiar, el qual possibiliti la seva correcta evolució 
madurativa i educació integral.

Els nostres recursos estan creats sobre la base 
d’un model el més familiar possible, amb una 
preeminència absoluta dels vincles afectius amb 
aquests infants.  
Així, per tal de poder realitzar aquesta tasca, i 
que els nostres infants visquin i creixin envoltats 
d’amor i llibertat, la nostra entitat gestiona o té la 
responsabilitat del funcionament de tres centres 
diferents de recursos assistencials.

Que fem?

El Centre d’Acollida presenta una característica 
pròpia, ja que és el primer recurs que es troba un 
infant o jove, en situació de risc social, el qual ha de 
separar-se de la seva família.

Així, aquest centre, a més d’oferir als infants que 
hem esmentat una llar provisional substitutòria 
de la seva, s’encarrega de realitzar un diagnòstic 
de la situació personal familiar de l’infant, fent un 
estudi de la vessant personal, social, psicològica, 
pedagògica i mèdica, valorant quines són les 
necessitats de cada un, i adreçant-los al recurs 
assistencial més adient.
D’aquesta manera, el centre es converteix en el 
recurs que ha de rebre a l’infant amb el més gran 
afecte possible, per tal que el trauma que representa 
separar-se de la seva família li sigui més suau i, per 

Centre d’Acollida Estels

tant, on la dedicació l’estimació dels professionals 
que hi treballen és, si cap, més important. No cal 
dir que en aquesta línea de treball, on realitzar la 
nostra tasca amb amor ha de ser importantissim, 
intentem que els nostres infants, dins dels límits 
que ens marca l’estructura d’un centre, gaudeixin 
del caliu familiar que necessiten.

El nostre centre d’acollida rep, per part de 
l’Administració competent en la protecció i tutela 
de menors, un doble encàrrec institucional: per una 
banda l’oferiment d’una llar immediata, temporal i 
substitutiva als infants que es troben en situació de 
risc social i han de ser retirats dels seus respectius 
nuclis familiars d’origen; i per altra banda, la 
realització del corresponent estudi diagnòstic 
sobre la situació personal i familiar de tots i cada un 
dels infants atesos, amb la intenció de formular la 
proposta que es consideri més adient per tal de que 
pugui ser atès de la millor manera possible.

Degut a que tenim molt clar que cada infant 
és un món, i que la seva situació personal és 
moltes vegades única, també hem contemplat la 
possibilitat de la creació d’un centre residencial 
d’acció educativa, (CRAE El Mas), per tal de donar 
resposta a les necessitats de determinats infants 
o joves que, per la seva edat, o característiques  
personals o familiars, no poden ser acollits o atesos 
en un Acolliment Simple en Família Aliena.

Malgrat és cert que aquesta tipologia de centre 
implica, entre d’altres coses, la presència d’un 
equip educatiu, el qual treballa mitjançant sistema 
de torns, ens esforcem contínuament en que la 
dedicació d’aquests professionals estigui plena 
de vocació, i també facin, en la mida del que 
sigui possible, una opció de vida, i així aconseguir 
l’ambient i el caliu familiar necessari per atendre els 
infants.

Centre Residencial d’Acció 
Educativa El Mas

Cal comentar també, que amb la intenció de 
fomentar aquest caliu familiar, el recurs que 
esmentem, acull el menor nombre d’infants o 
joves possible, i està situat en una comunitat rural 
normalitzada, aconseguint així, una plena integració 
dels nostres infants a la societat que els envolta.

Centre d’Acollida La Dida

Varem rebre l’encàrrec directe de l’administració 
d’obrir aquest centre, degut a que en el Centre 
Estels no hi havia la capacitat física, ni professional 
per dur endavant una tasca tan delicada. Per això, 
i amb l’experiència dels demés centres varem 
seguir proporcionant  als infants i adolescents, en 
situació de risc social, una llar substitutòria de la 
seva, un caliu i afecte el més familiar possible, i al 
mateix temps intentar esbrinar quina seria l’opció 
més adient en cada cas, de manera personalitzada i 
individual, per tal de garantir que aquests infants o 
adolescents puguin gaudir, per fi, d’una vida digna.

La nostra entitat, amb l’experiència dels anys i 
els tres centres oberts des de les hores, donem 
o intentem donar als infants que no han tingut 
l’oportunitat de creixen en un entorn familiar 
normalitzat, un present i un futur on poder créixer 
i gaudir d’una protecció que els ha estat  robada, 
per que cap infant pot perdre el dret vivencial de 
ser estimat.


