
Un treball d’investigació de Montse Armengou, Ricard Belis i Albert Elfa 
sobre les retirades de menors per part de l’administració. En la majoria de 

casos estan justificades, però el documental aborda les errades del sistema.
Centenars de famílies trencades per protocols qüestionables, construïts per 

protegir els menors.

“Sense ficció”, estrena 22 i 29 de maig, a les 21.55, a TV3



Desemparats. El dolor
Dimarts 22 de maig a les 21.55

El primer documental del “Sense ficció” es 
fixa en aquells casos en què el sistema ha 
fallat i, per tant, ha provocat una terrible 
i innecessària situació de trencament 
familiar. 

En el primer capítol, el dolor d’aquestes 
famílies n’és el protagonista. Un dolor 
provocat per errades dels serveis mèdics,  
per les presses dels serveis socials, per 
les pors mediàtiques del sistema... Pares 
que no poden recuperar els seus fills fins 
passats molts anys i que, mentrestant, 
han d’acceptar un règim de visites escàs i 
vigilat. Alguns no els recuperen mai.

L’administració, per protegir els menors, 
ha teixit una sèrie de protocols que s’han 
de complir. La roda, quan s’engega, costa 
molt d’aturar. 

Qualsevol cosa abans que una 
puta
A les 23.05

Es pot ser mare i prostituta? Víctima de la 
violència masclista, Eva-Marree Kullander 
es va separar de la seva parella. Amb dos 
nens petits i en trobar-se aviat que no tenia 
prou recursos econòmics, va treballar 
com a noia de companyia dues setmanes. 
En assabentar-se’n, els serveis socials 
suecs li van treure la custòdia dels nens 
i la van concedir a l’exparella, tot i tenir 
antecedents per violència. 

L’Eva-Marree va engegar accions legals. 
Tres anys després, en la primera visita 
acordada amb els serveis socials, 
l’exparella la va matar i va ferir mortalment 
una treballadora social. Al cap de quatre 
anys, els seus pares encara reclamen als 
serveis socials i les institucions el dret de 
visita als seus nets, però no reben resposta 
ni ningú es digna a rebre’ls. 

El temps perdut no el recuperes mai. Jo no vaig veure els 
primers passos dels meus fills, les primeres paraules, 
la primera vegada que van dir “mama”, “papa”... No es 
recupera.

Vanessa, mare

Cal analitzar què és millorable, amb l’objectiu de disminuir 
el nombre de retirades de menors. El marge d’error de les 
resolucions de la DGAIA és bastant petit, que això no treu 
–i vull deixar-ho molt clar– el dolor que senten aquestes 
famílies.

Georgina Oliva, directora DGAIA

De cop i volta te trobes que t’han arrabassat es teu fill des 
teus braços. No saps on l’han dut, no saps on és. Ho vius 
com que te segresten es teu fill.

Cristina, mare



Desemparats. L’abús 
Dimarts 29 de maig a les 21.55

El segon capítol posarà el focus als centres 
de menors. Com és la vida dels infants en 
aquests centres? 

En alguns casos la situació de 
sobreocupació i barreja de menors de 
diferents edats i problemàtiques fa que 
el centre es converteixi en un malson, 
pitjor que el lloc d’on s’ha volgut rescatar 
el menor. Nois i noies que han viscut en 
centres de menors comparteixen a “Sense 
ficció” les seves experiències, abusos, 
intimidacions, pors i, també, l’alliberament 
de la sortida o l’escapada d’aquell lloc que 
els angoixava.

L’execució dels protocols de 
desemparament fa créixer el nombre de 
menors susceptibles d’haver d’ingressar 
en un centre d’acollida o protecció. Això 
suposa unes necessitats en infraestructures 
que les fundacions del Tercer Sector estan 
disposades a assumir. Algunes fundacions, 
que són entitats sense ànim de lucre, creen 
Societats Limitades que sí que treuen 

beneficis de la seva vinculació amb el 
tercer sector. És ètic fer negoci amb els 
desemparats? 

Desemparats. El debat
A les 23.15

“Sense ficció” posa a debat el sistema de 
protecció de menors, amb representants 
de l’administració catalana, de les 
associacions de famílies afectades i del 
Tercer Sector, amb Albert Elfa i Montse 
Armengou.

Hi ha sobreocupació, massificació. Infants i adolescents 
dormint a terra, sense llit ni habitació.

Robert, educador

Si tu treus un menor i el poses en un lloc on tindrà més 
problemes dels que tenia al lloc d’on ve, quina mena de 
protecció és aquesta?

David, educador

No és ètic que una entitat sense ànim de lucre creï una 
immobiliària i a través d’aquesta immobiliària s’estigui 
quedant diner públic destinat a la infància més vulnerable.

Joan, educador

Jo era una princeseta de l’American School i vaig xocar amb 
moltes coses. Em vaig sentir que m’estaven castigant perquè 
havia fet alguna cosa dolenta.

Noa, extutelada

Nos dopaban a todos. Nos tenían totalmente drogados. Me 
daban Prozac, Tranxilium, Orfidal, Trankimanzin... me daban 
multitud de pastillas.

Susana, extutelada

Hi havia un educador en especial que es 
passava molt. Pegava quan ell creia que era 
necessari... Els càstigs eren excessius.

Ida, extutelada
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