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Idea inicial 

L'acolliment de menors és el procés 
de protecció temporal cap a un in-
fant o adolescent amb un entorn 
familiar complicat, on se li atorga un 
ambient familiar amb tot el que això 
implica (atenció, educació, afecte, 
models familiars...). La hipòtesi a 
demostrar o desmentir al meu treball 
era que l’actual procés d’acolliment a 
Catalunya és complet i no és deficita-
ri, que es busca el benefici de totes 
les parts que la componen (el menor, 
la família biològica i l’acollidora).  

Procés d'elaboració 
La metodologia que vaig seguir al 
llarg del meu treball tenia una ves-
sant teòrica i una pràctica. La teòrica 
estava destinada bàsicament a la 
recerca d'informació sobre el tema 
tant en pàgines web com en docu-
ments escrits, que des d'un principi 
vaig poder comprovar que era alta-
ment escassa. També vaig comparar 
certa informació obtinguda sobre el 
procés català amb la d'altres països 
europeus. 

Per contrastar i completar la infor-
mació, vaig passar a un apartat de la 
part pràctica, on vaig posar-me en 
contacte amb professionals del sec-
tor amb la finalitat de millorar l'expli-
cació del procés d'acolliment i les 
decisions que s'han d'emprendre al 
llarg d'ell. També vaig efectuar  

enquestes al carrer a persones aleatòri-
es per saber el nivell de conscienciació 
que té la població sobre aquest tema. Al 
mateix temps, vaig complementar la 
informació parlant directament mitjan-
çant entrevistes amb una família acolli-
dora, tant als pares com als fills biolò-
gics, per conèixer la seva experiència. 

Finalment, vaig resumir el procés de 
l'acolliment i vaig mostrar casos reals 
explicant la meva experiència com a 
família acollidora. 

Conclusions 
Les conclusions després de la meva re-
cerca van ser que la meva hipòtesi no 
estava completament encertada, ja que 
certs aspectes de la logística de l'acolli-
ment de menors poden ser millorats per 
afavorir al fet que més infants i adoles-
cents poguessin viure en famílies acolli-
dores. Primerament vaig senyalar positi-
vament el fet que hi ha diversos tipus 
d'acollida, cosa que fa que molta gent 
tingui una situació familiar que podria 
ser òptim per l'acolliment d'un menor. 
Després vaig mostrar tot allò que em va 
fer arribar a negar la meva hipòtesi, com 
els alts percentatges d'acolliment que 
trobem a altres països d'Europa en rela-
ció als que hi ha a Espanya i Catalunya. 
Vaig buscar possibles explicacions a 
aquest fet i vaig concloure que els mo-
tius pels quals tan poca gent acull a Ca-
talunya és per la desinformació de la 
societat, juntament amb la falta de 
temps dels catalans per fer-se càrrec 
d'un menor d'acollida i tot el que això 
implica. També vaig pensar que podia 
tenir relació amb les baixes ajudes eco-
nòmiques que reben les famílies acolli-
dores.  
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