Dimecres 17 de maig de 2017

NOTA DE PREMSA

Cicle Tribuna al Palau Macaya
FEDAIA PROPOSA AVANÇAR CAP A UN MODEL COMUNITARI DE TUTELA I
ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
* La federació ha conclòs avui un cicle de quatre seminaris al Palau Macaya de l’Obra Social
”la Caixa”, per reflexionar sobre l'actual model d'atenció a la infància i la necessitat
d'avançar cap a un model on es prioritzi l'atenció comunitària de infants i adolescents
sobre la tutela en institucions
* Augmentar la protecció disminuint el nombre d'infants atesos en centres residencials ha
de ser l'objectiu dels pròxims anys
L'actual model d'atenció a la infància i l'adolescència en risc, s'ajusta a les necessitats dels
infants? Existeixen altres vies que siguin més adients? Com enfoquem l'atenció en el nou
paradigma? Són algunes de les preguntes sobre les que han girat les quatre jornades del cicle
Tribuna FEDAIA, 2017/Opening Doors for Europe' s children, un projecte impulsat pel Palau
Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” que ha conclòs avui.
A les jornades, que van començar al gener, s'ha abordat l'evolució del model d'atenció a la
infància a Catalunya, Espanya i Europa i s'ha plantejat la necessitat d'avançar des d'un model
institucionalitzat a un d'atenció comunitària "més obert" en el qual la prevenció i la protecció
siguin més efectives i per tant hi hagin menys infants en centres residencials.
La presidenta de la FEDAIA, Conxi Martínez, ha recordat que el millor entorn per a un infant és
la seva pròpia família i en els casos en què no pot ser així, cal intentar que l'atenció que rebi
s'assembli el més possible a la que rep un infant que viu amb una família que està inserida en
una comunitat que participa també de la cura i l'educació. Què vol dir això? “Que cal procurar
que més infants puguin anar a famílies d'acollida però també que la comunitat s'impliqui en la
tutela, que si un infant ha d'estar en un centre, que la comunitat jugui també un paper en el
procés”, ha dit. "Els educadors i educadores han de poder treballar directament amb les famílies,
en tasques de prevenció i acompanyament, cosa que evitaria que molts infants acabin tutelats
en un centre. Cal treballar perquè cada infant tingui el recurs que s'ajusta a les seves
necessitats", ha recalcat Conxi Martínez.
"El sistema ha de canviar perquè els centres no siguin institucions tancades", ha assenyalat, per
la seva banda, el director general de la DGAIA, Ricard Calvo, que ha posat èmfasi en la
necessitat de fer una activitat preventiva en el territori, coordinada entre els ens locals i les
entitats, que permeti evitar que moltes situacions s'agreugin i acabin en la tutela d’infants i
adolescents que podrien haver estat amb les seves famílies amb un treball preventiu adequat.
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El cicle Tribuna FEDAIA 2017 està impulsat pel Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa i
s'emmarca dins de la campanya d’Opening doors for Europe' s children impulsada des
d’Eurochild, organització de la qual forma part FEDAIA, que busca avançar en un canvi del
model d'atenció a la infància en risc, fent la transició d'un model institucional a un comunitari en
què les famílies d'acollida i la pròpia comunitat assumeixin el paper que exerceixen en
l'actualitat molts centres residencials.
En aquest sentit, han participat en les jornades representants d'institucions i projectes europeus,
espanyols i catalans que estan treballant en aquesta transició. Una d'elles ha estat la secretària
General d’Eurochild, Jana Hainsworth que va intervenir aquest matí per recordar que no és fàcil
prioritzar en l'agenda política europea els temes socials com el de l'atenció a la infància.
“L'objectiu del programa d’Opening doors és enfortir les famílies per reduir la cura dels infants
per part d'institucions. Des que vam començar a treballar en aquest programa s'han produït
molts avenços en els països europeus en relació a la desinstitucionalització dels infants però
queda molt per fer perquè falta inversió per part dels governs”, ha explicat.
El president de FICE Espanya, David Astiz, també ha posat l'accent en la necessitat d'invertir en
polítiques d'infància. "No hem de parlar d'un canvi de model sinó d'evolucionar per donar
resposta al canvi que ha experimentat la societat. Per fer realitat aquesta transició cal proveir a la
comunitat de serveis, tant de prevenció com de protecció, i això necessita recursos financers. Cal
formar professionals que puguin fer aquest treball comunitari i també sistemes d'inspecció i
avaluació ", ha assenyalat.
La FEDAIA és la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats d’infància, joves i
famílies en situació de risc social o desemparament. Nascuda l’any 1996, està formada per 91
entitats que atenen a més de 100.000 infants i 35.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de
l’acció social, l’educació, el desemparment i la formació pre-laboral.
Amb més de 100 anys d'història, el Palau Macaya de l'Obra Social ”la Caixa” és un dels
emblemes arquitectònics modernistes de la ciutat de Barcelona. Des de l'any 1947, el Palau està
estretament vinculat a l'expansió de l'Obra Social ”la Caixa”, acollint primer l'Institut Educatiu de
Sordmuts i de Cecs i, amb posterioritat, el Centre Cultural de la Fundació "la Caixa", precedent
dels centres Caixaforum. L'any 2012 el Palau va obrir les seves portes amb l'objectiu d'erigir-se
com a centre de pensament i reflexió per al món professional i acadèmic i ser un espai de
referència per impulsar la reflexió i la transformació social.
Més informació sobre Tribuna FEDAIA:
http://www.fedaiaopeningdoors.org
Més informació sobre el Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa”
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/palaumacaya/palaumacaya_es.html
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Per a més informació:

Per a més informació contactar amb: 616 610 351, bsilva@fedaia.org
Departament de Comunicació de l’ Obra Social ”la Caixa”
Esther Lopera – 685.99.04.60 elopera@la-chincheta.com
Yolanda Bravo – 685.51.24.76 ybravo@la-chincheta.com.

