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Resum:
Treball professional que consta de dues parts. La primera és un estudi del conflicte
existent entre la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i les
famílies que es queixen de possibles irregularitats per part de l’administració en la
retirada de les tuteles dels seus fills en el territori de Catalunya. Dins d’aquesta
aproximació teòrica es determina com funciona la DGAIA (com actua i com està
formada), en quin context es va crear, quants nens tenia l’any 2013 (última dada
accessible) sota la seva tutela, en què consisteix el conflicte famílies - DGAIA, quina és
la visió de tots aquells que es troben implicats en el conflicte, quines altres mancances
té l’administració en aquesta matèria i quines solucions es plantegen.
D’altra banda, la segona part del treball consisteix en l’elaboració d’un reportatge
sobre els conflictes existents en la retirada de les tuteles dels nens en situació de
desemparament incorporant la visió de l’administració, de les famílies afectades, de
dos jutges i d’un psicòleg. El reportatge té un enfocament eminentment social i el que
pretén és donar veu a aquelles famílies que porten anys lluitant per una causa i que no
estan actualment representades en els mitjans de comunicació. Com a mínim, aquesta
és la seva percepció.
Per tant, totes dues parts, reportatge i aproximació a la temàtica, són
complementàries l’una de l’altra ja que aquesta última no només és una ampliació dels
aspectes tractats en el reportatge, sinó que també conté altres parts que no tenen
cabuda en l’anterior format.
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1. Introducció metodològica
1.1.
Presentació i justificació
Quasi 8.000 nens van estar tutelats per l’administració l’any 2013 a Catalunya. És a dir,
quasi 8.000 nens van viure separats de les seves famílies bé perquè els pares van
demanar la guarda temporal dels seus fills – poc habitual - o bé perquè la pròpia
administració va considerar que els seus tutors no podien fer-se càrrec del(s) nen(s).
Però, qui pren una decisió tan important com determinar que uns pares no estan
capacitats per fer-se càrrec dels seus fills? A Catalunya, la DGAIA (Direcció General
d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència). La Generalitat de Catalunya és qui té la
competència en matèria de protecció dels infants i dels adolescents en situació de risc
social a Catalunya, segons l’article 166.3 de l’Estatut d’Autonomia. Correspon al
Departament de Benestar Social i Família vetllar per l’acompliment de la protecció dels
infants que es troben en aquesta situació i, més concretament, és la DGAIA qui
exerceix la protecció i la tutela dels infants i dels adolescents desemparats. És, per
tant, l’organisme que promou el benestar de la infància i l’adolescència en alt risc de
marginació social amb l’objectiu de contribuir al seu desenvolupament personal.
Es tracta d’una tasca tan necessària com polèmica. És imprescindible que la DGAIA
protegeixi un col·lectiu tan vulnerable com són els infants de les negligències familiars.
A la vegada, però, cada cas és un món i sovint no tot és blanc o negre, sinó que hi ha
formes diferents d’interpretació. És aquí on comença el conflicte: el d’aquelles famílies
que no estan d’acord amb la resolució. Un conflicte greu perquè la DGAIA compta amb
un gran poder. Ella sola pot determinar que un nen es troba en una situació de
desemparament i, per tant, “fer-se amb la seva tutela sense que hi hagi intervenció
judicial”1. Els pares sempre poden presentar oposició per via judicial en cas que no
estiguin d’acord amb la resolució però aquesta també és una via lenta i complicada i
mal vista per la pròpia DGAIA2. Es tracta d’un conflicte arrelat als serveis socials des
que la Generalitat té plenes competències en matèria de protecció a la Infància. És a
dir, des de l’any 19883. No obstant això, és quelcom que passa desapercebut als
mitjans de comunicació, tal com es veurà a continuació, i és per aquesta raó que amb
aquest treball es pretén presentar aquesta problemàtica donant veu a tots els actors
implicats.

1

Elena Farré, jutge de família. Entrevista realitzada personalment als jutjats de Barcelona divendres 4
d’abril del 2014.
2
“A la primera reunió, la DGAIA em va advertir que hi havia dos tipus de pares: els col·laboradors i els
que no ho eren perquè optaven per presentar oposició per la via judicial”, Salvador Neu (nom fictici),
pare al qual li van retirar la tutela del seu fill durant quatre mesos. Entrevista realitzada personalment a
Barcelona dijous 24 de març.
3
Casas, F. (2012). La protecció dels infants i adolescents en situació de risc i desemparament a
Catalunya. Barcelona: UNICEF Comitè Catalunya. Pàg 4. Recuperat el 05 de novembre del 2013, de
http://www.tiac.cat/comissio%20informe/DOCS-PROTECCIO_INFANCIA.pdf
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Aquest treball consta de dues parts. D’entrada, una aproximació teòrica on s’identifica
i s’analitza el conflicte existent entre la DGAIA i algunes famílies en relació a la retirada
de les tuteles als pares dels nens en situació de desemparament. En aquest apartat es
determinarà com funciona la DGAIA (com actua i com està formada), en quin context
es va crear, quants nens tenia l’any 2013 (última dada accessible) sota la seva tutela,
en què consisteix el conflicte famílies-DGAIA, quina és la visió de tots aquells que es
troben implicats en el conflicte, quines altres mancances té i quines solucions es
plantegen.
La segona part del treball és un reportatge periodístic que s’ha d’entendre com el
resultat de la fonamentació teòrica prèvia i que tractarà les irregularitats que algunes
famílies denuncien en l’actuació de la DGAIA pel que fa a la retirada de les tuteles dels
menors d’edat a Catalunya. El reportatge té un enfocament eminentment social i el
que pretén és donar veu a aquelles famílies que porten anys lluitant per una causa i
que no estan actualment representades en els mitjans de comunicació. Aquesta és,
almenys, la seva percepció. Els casos d’aquestes famílies són el fil conductor del
reportatge que, a la vegada, dóna veu a tots els altres actors implicats: DGAIA, jutges,
psicòleg i associacions de famílies. Aquest és el punt diferencial respecte les altres
peces publicades fins ara als mitjans de comunicació. No només es tracta un cas, sinó
que l’objectiu és que quedin reflectides totes les parts que participen en el conflicte
per poder tenir un visió global i contrastada del que succeeix. També cal apuntar que
en el decurs d’aquest treball, el diari El País ha publicat un reportatge titulat ‘Los hijos
desamparados de la DGAIA’4 que presenta aquesta problemàtica i, per primera
vegada, dóna veu a totes les parts, quelcom que fins ara no s’havia fet i objectiu
principal d’aquest treball. Per aquesta raó, he reenfocat el reportatge per tal de donar
una visió diferent dins la mateixa problemàtica. No està tan centrat en els nens, sinó
en els pares i la sensació de desemparament que ells mateixos viuen quan es troben
afectats per una situació així.
Aquest format, a més, s’ha escollit amb l’expectativa de poder obtenir un resultat
publicable més enllà de l’àmbit acadèmic. Difícilment es pot plantejar la publicació en
els mitjans de comunicació convencionals d’una aproximació teòrica extensa que tracti
aquesta mateixa temàtica. Per tant, totes dues parts, reportatge i aproximació a la
temàtica, són complementàries l’una de l’altra ja que aquesta última no només és una
ampliació dels aspectes tractats en el reportatge, sinó que també conté altres parts
que no tenen cabuda en un altre format.
Per què s’ha decidit tractar aquesta temàtica? D’entrada, perquè és una qüestió
pràcticament oblidada pels mitjans de comunicació. La situació és delicada. Els nens no
4

Mouzo Quintans, J; Franco, G. (2014, abril 1). Los niños desamparados de la Generalitat. El País.
Recuperat el 20 de abril de
2013http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/04/actualidad/1396621195_922784.html (O vegeu
annex, pàgina 3).
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tenen veu i els pares que es queixen, tant els biològics com els d’acollida, també es
troben sovint en una situació massa compromesa com per aixecar la veu. Tant les
famílies afectades, com la DGAIA i els propis jutges reconeixen que és quelcom quasi
desconegut per l’opinió pública. Cal destacar, però, que actualment sí que es troben
articles de premsa dedicats a les presumptes irregularitats de la DGAIA5. Però són pocs
i, a més, tots comparteixen un únic enfocament: donen veu només a una banda, la
d’aquelles persones que es queixen de la DGAIA – a excepció de l’article d’El País abans
comentat-. Aquesta única visió, generada en part per la manca de transparència que
envolta l’administració, acaba sent en molts casos contraproduent perquè no hi ha
resposta a moltes preguntes: Què en diu d’això la DGAIA? I què passa amb la justícia? I
des d’un punt de vista psicològic, com s’entén la manera d’actuar de l’administració? A
partir d’aquest treball es pretén aportar aquest nou enfocament: donar veu a les
famílies però contrastar la seva visió amb els altres actors implicats, que també tenen
molt a dir.
1.2.

Objecte d’estudi

L’objecte d’estudi d’aquest treball és el conflicte existent entre l’administració i les
famílies que es queixen de possibles irregularitats per part de la DGAIA en la retirada
de les tuteles dels seus fills o bé dels nens que tenen en acollida, sempre dins del
territori de Catalunya. Cal advertir, però, que aquest treball intenta fer una
aproximació a un fenomen la dimensió del qual és difícil de determinar. La
confidencialitat que envolta la temàtica fa que sigui complicat explicar quina és la
situació de totes les famílies que han patit la retirada de les tuteles dels seus fills. Per
aquesta raó, s’ha acotat molt l’objecte d’estudi: S’analitzaran els casos de tres famílies
amb perfils diferents que tenen un conflicte amb la DGAIA i, a partir d’una d’aquestes
fonts, s’accedirà també a altres testimonis que ajudaran a fonamentar la tesi des d’un
punt de vista quantitatiu, més que qualitatiu.
1.3.

Objectius

Els objectius podrien dividir-se en funció dels dos apartats del treball. D’entrada el
reportatge té com a objectiu principal donar veu a les famílies afectades i, a partir
d’aquí, anar més enllà, que és el que encara no s’ha fet en els mitjans de comunicació,
tal com s’explicarà més endavant.
1- Donar veu a les famílies que es queixen d’irregularitats en la retirada de les
tuteles dels seus fills / irregularitats en la gestió dels nens que han acollit
a. Esbrinar si aquestes queixes són o no fonamentades
b. Determinar si es tracta d’uns casos aïllats o parlem d’un problema de
base de l’administració

5

Vegeu annex: Recull de premsa
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2- Donar veu a les altres parts implicades per poder extreure una conclusió:
DGAIA, àmbit judicial (jutges i advocats) i àmbit psicològic
Pel que fa a la base teòrica, els objectius varien:
3- Identificar el conflicte existent entre la DGAIA i algunes famílies en relació a la
retirada de les tuteles als pares dels nens en situació de desemparament
a. Presentar què és la DGAIA i com funciona
b. Explicar quin és el marc legal que regula la protecció de la infància
c. Presentar quants nens es troben actualment tutelats per l’administració
i quina ha estat l’evolució en els últims anys
d. Presentar el conflicte i les parts implicades de forma molt més extensa
que al reportatge
e. Oferir possibles solucions
1.4. Marc legal
Nivell internacional
A nivell internacional, cal fer referència a la Convenció sobre els drets dels Infants6
adoptada el 20 de novembre de 1989 i entrada en vigor a partir de 2 de setembre de
1990. La convenció estableix un marc de protecció als menors subjectes a drets que
han de ser reconeguts, practicats i defensats per tots. Especialment per progenitors i
pels organismes responsables. En aquest text es reconeix “el poder de les autoritats
competents de cada Estat a determinar, en conformitat amb la llei i els procediments
aplicables, la separació de l’infant del seu entorn familiar sempre que sigui necessari
per l’interès superior del menor” (Article 9.2). S’especifica també que en tot el
procediment establert “s’oferirà a totes les parts interessades l’oportunitat de
participar-hi i poder conèixer les seves opinions” (Article 9.2). A més, també recorda
que “els Estats han de respectar el dret del nen que estigui separat d’un o de dos pares
a mantenir relacions personals i de contacte directe amb ambdós de forma regular,
menys si això és contrari a l’interès superior del nen” (Article 9.3).
Per últim, destaca que, amb la finalitat d’examinar els progressos realitzats per al
compliment de les obligacions dels Estats membres en la Convenció, s’estableix també
un Comitè dels Drets del Nen que vetlla pel compliment dels articles i està format per
18 experts.
Nivell estatal

6

Convenció sobre els drets dels Infants del 2 de setembre de 1990. Nacions Unides. Consultada: 02 de
març del 2014. http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
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En l’àmbit de l’Estat Espanyol, d’entrada cal fer referència a la Constitució de 1978,
l’article 397 de la qual tracta la protecció social, econòmica i jurídica de la família:
2. “Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la
família.
3. Els poders públics asseguren també la protecció integral dels fills, iguals davant
la llei amb independència de la filiació i de les mares, independentment també
del seu estat civil. La llei possibilitarà la investigació de la paternitat.
4. Els pares han de prestar assistència als seus fills dins i fora del matrimoni,
durant la minoria d’edat i en els altres casos que legalment sigui necessari.
5. Els nens tindran protecció prevista en els acords internacions que vetllen pels
seus drets”.
Més enllà de la Constitució, en l’àmbit estatal, la protecció a la infància queda recollida
en la Llei Orgànica 1/1996 del 15 de gener sobre la Protecció Jurídica del Menor. Aquí
es determina que quan l’entitat publica competent consideri que el menor es troba en
situació de desemparament, haurà d’actuar en la forma prevista en l’article 172 del
Codi Civil, assumint la tutela d’aquest, adoptant les mesures de protecció i posant-ho
en coneixement al Ministeri Fiscal.
Nivell autonòmic
A nivell autonòmic, cal tenir en compte que la Constitució Espanyola, en el seu article
148.1, trasllada a les Comunitats Autònomes plenes competències en matèria
d’assistència social8. En aquest sentit cal fer referència a la Llei 14/2010, dels drets i les
oportunitats en la infància i l’adolescència, aprovada pel Ple del Parlament el 12 de
maig del 2010. Al llarg del treball es fa contínuament esment als articles d’aquesta llei,
que determinen el marc d’actuació a Catalunya de la protecció dels menors i, per tant,
de l’administració (DGAIA). “Desplega l’article 17 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, que reconeix el dret de totes les persones menors d’edat a rebre l’atenció
integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el
context familiar i social, i troba el seu fonament competencial en l’article 166.3 i 4 del
mateix Estatut, que atribueix a la Generalitat competència exclusiva en matèria de
protecció de menors i de promoció de les famílies i de la infància”, apunta el preàmbul
d’aquesta Llei.
1.5.

Metodologia

Més enllà del marc jurídic, aquest treball també es fonamenta en nombroses fonts,
tant documentals com personals.
1.5.1. Fonts documentals
7
8

Article 39. Constitució Espanyola, del 29 de desembre de 1978. BOE 311 (1978)
Llei14/2010 del 12 de maig dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (2010).
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Casas, F. (2012). La protecció dels infants i adolescents en situació de risc i
desemparament a Catalunya. Barcelona: UNICEF Comitè Catalunya. En aquest
article es presenta un resum de l’evolució del sistema de protecció social a la
infància de Catalunya des de 1980, any en què van arribar les primeres
transferències del Govern Central i que la Generalitat va poder assumir-ne el
lideratge polític de la nova configuració i gestió. Aquest article ha estat de gran
ajuda a l’hora d’entendre els precedents del sistema de protecció de menors a
Catalunya i com s’ha arribat a l’actual model. Ferran Casas és catedràtic en
psicologia social de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de
Girona, on coordina un grup de recerca adscrit a l’Institut de Recerca sobre la
Qualitat de Vida. És membre del Comitè executiu de la International Quality of
Life Studies i de la International Society for Child Indicators. A més, en aquest
mateix article també fa referència al que ell considera que són les mancances
del sistema de protecció de menors i el seu punt de vista també ha estat
incorporat en l’apartat 7, Propostes de millora construïdes a partir de les fonts
consultades d’aquest treball.
Informe del Síndic de Greuges: La protecció de la infància en situació d’alt risc
social a Catalunya (2009). Es tracte d’un informe de 145 pàgines on es fa un
repàs al funcionament del sistema de protecció de menors i a quines són les
mancances que presenta en l’actualitat. Aquest informe m’ha ajudat a l’hora
d’enfocar el conflicte DGAIA – famílies i a adonar-me’n que allò que expliquen
les famílies analitzades en aquest treball, també ho ha detectat el Síndic en
altres casos. Aquest informe aporta dades i definicions però en tots dos casos
s’ha d’anar en compte perquè moltes vegades ni una cosa ni l’altre tenen ja
vigència. L’informe, a més, m’ha ajudat a determinar quines eren les fonts per
obtenir dades estadístiques actualitzades: IDESCAT, Memòries del Departament
de D’Acció Social i Ciutadania i Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya.
Informe del Síndic de Greuges: Informe sobre el seguiment dels infants i acollits
en família (2013). Aquest informe tracta sobre els principals dèficits
estructurals en el recurs de l’acolliment familiar que s’han detectat. Les dades
que aporta en relació a l’acolliment familiar m’han permès fer una comparativa
amb el nombre de nens que es troben en centres. A més, també inclou la
despesa anual per infant protegit per modalitat de protecció, fet que també
permet extreure conclusions. Per últim, presenta també unes propostes de
millora que també s’han tingut en compte en l’apartat corresponent del treball.
Associació Aprodeme: Reflexions sobre els serveis de protecció del menors i
propostes de millora (2011). Es tracta d’una associació nascuda l’any 2009 a
través del contacte d’unes poques famílies espanyoles que van decidir associarse per tal de defensar els seus drets enfront a l’administració responsable de
menors. El seu fundador és Francisco Cárdenas, a qui li van retirar la tutela de
12

-

la seva filla adoptada i és un dels casos que s’analitzarà en el treball. En aquest
informe es posa de manifest quina és la visió que té l’associació del sistema de
protecció de menors, es presenten testimonis d’arreu d’Espanya que demanen
assessorament per poder recuperar els seus fills i es presenten també un
conjunt de millores (algunes de les quals ja s’han tingut en compte per part de
la DGAIA). Aquest informe m’ha servit per poder conèixer altres testimonis que
van més enllà de les tres famílies analitzades i també s’han tingut en compte les
seves propostes en l’apartat corresponent del treball.
Es mi hija. Llibre escrit per Francisco Cárdenas (2012) on explica com va viure
els primers anys quan li van retirar la tutela de Gina (nom fictici), la seva filla, i
quin és el procediment que va seguir. Aquest llibre ha servit perquè aporta
documents reals del seu cas concret que ajuden a entendre el procediment que
es segueix en la retirada de les tuteles.
1.5.2. Fonts personals
1.5.2.1. Famílies
o Carme Cases i Francisco Curto: Va ser el primer cas de família afectada
per un conflicte amb la DGAIA amb qui vaig poder parlar. Ells dos van
acollir a una nena durant un any i mig i a partir de la seva experiència
van entrar en contacte amb altres famílies que també es queixaven de
la DGAIA. Més enllà del seu testimoni, que serveix per analitzar el
conflicte entre famílies i DGAIA, Carme Cases m’ha proporcionat
pràcticament tots els altres contactes relacionats amb les famílies. El
seu cas, a més, té la particularitat que no es tracta d’una família
biològica, sinó d’una d’acollida. No parlem doncs del perfil habitual de
famílies que es queixen de la DGAIA però precisament per això aporta
valor al seu testimoni.
o Francisco Cárdenas: Pare adoptiu a qui li van retirar la tutela de la seva
filla després de tres anys. Com en el cas de la família Cases Curto, el seu
testimoni també proporciona un perfil diferent: és una família adoptiva.
Al treball apareix com un dels relats analitzats, però la seva figura també
m’ha obert la porta a molts altres casos. Francisco Cárdenas és el
fundador i qui està al capdavant de l’associació Aprodeme. És de les
persones més actives en la causa contra l’actual sistema de protecció de
menors i té una doble vessant: fundador d’Aprodeme i família afectada.
A més, ell també m’ha posat en contacte amb d’altres casos aliens a
Aprodeme com és, per exemple, el de Salvador Neu (nom fictici).
o Salvador i Manel Neu (noms ficticis): Professor universitari. Pare
biològic a qui li van retirar la tutela del seu fill durant 4 mesos i després
la pròpia DGAIA li va acabar retornant. Aquest cas sí que tracta sobre
una família biològica i, a més, és especialment interessant perquè la
DGAIA va acabar tornant-li la tutela. Manel Neu va estar 4 mesos en un
13

centre d’acollida per tal de refer el vincle amb la seva mare, segons
l’administració9, trencat per la manipulació del pare. També vaig poder
parlar una estona amb Manel i el seu testimoni també s’inclou al treball.
o Famílies Aprodeme: A partir de l’associació Aprodeme he tingut accés a
desenes de casos que demanen assessorament i ajuda a través
d’aquesta associació. No he pogut parlar directament amb la majoria,
però a través de Francisco Cárdenas i dels seus propis escrits que
publiquen al web he conegut la seva història i el seu testimoni també es
té en compte al treball.
1.5.2.2. DGAIA
o Marta Llobet: Pedagoga. Forma part de l’EFI 7. Els EFI són Equips
funcionals d’Infància, és a dir, unitats bàsiques de funcionament dels
Serveis territorials de la DGAIA. Tenen la responsabilitat de gestionar els
expedients dels infants i adolescents, les propostes i les mesures que
se’n deriven, d’elaborar les dades essencials i de coordinar-se amb els
serveis d’infància del seu territori. En aquest cas, Marta Llobet treballa
amb el Maresme. Ella representa el punt de vista de la DGAIA en el
treball. D’una banda, m’ha ajudat molt a entendre com treballa
l’Administració en aquests casos i, d’altra banda, no ha tingut cap
problema en explicar el seu parer del conflicte famílies – DGAIA.
1.5.2.3. Jutjat de família
o Elena Farré: Jutge de família. Amb el seu testimoni vull aportar totes les
veus que intervenen en la retirada de la tutela d’un nen. Naturalment,
la via judicial només té lloc si els pares presenten oposició judicial, però
aquest actor es troba en la majoria de les famílies tractades en aquest
treball. Elena Farré, a més de donar el seu punt de vista, també aporta
dades al treball tan importants com el nombre de famílies que
presenten oposició judicial.
o Txon Oiza: Jutge de família retirada. Txon Oiza és la primera persona
amb qui vaig poder parlar a l’hora de fer el treball. Em va guiar en les
passes que havia de seguir i em va servir de gran ajuda a l’hora
d’entendre el marc regulador de la protecció a la infància a Catalunya.
Com que ella està retirada, vam creure oportú que hi hagués una
segona veu d’un jutge i va ser ella qui em va donar el telèfon d’Elena
Farré. Li he anat mostrant progressivament els avenços del treball
perquè ella pogués donar la seva opinió. A més, Txon Oiza té una visió
més crítica de la DGAIA que no pas Elena Farré.
1.5.2.4. Altres fonts

9

Així ho indicava un informe de la DGAIA que forma part de l’expedient al qual vaig poder tenir accés en
el moment de l’entrevista amb Salvador Neu el 24 de març del 2014.
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o Gustavo Franco: Periodista d’El País i escriptor de la novel·la Molly10,
que tracta sobre un cas concret d’una nena que va ser separada dels
pares per la DGAIA. Gustavo Franco és l’autor, juntament amb Jèssica
Mouzo Quintans, de l’article Los niños desamparados de la DGAIA, que
es va publicar el diumenge 10 d’abril de 2014 a El País i que per primer
cop mostra una visió més global de la problemàtica donant veu a tots
els actors implicats. En el meu treball no apareix de forma explícita com
a testimoni o expert, però sí que vaig tenir dues reunions i em va ajudar
a com enfocar el reportatge amb tota la informació que tenia.
o Marisol Ramoneda: Psicòloga. Col·legiada nº11.669. Volia també
incorporar el punt de vista d’una psicòloga per tal de poder valorar des
d’un punt de vista expert quins efectes poden tenir determinades
actuacions de la DGAIA en el desenvolupament dels nens. A més
d’esbrinar, també, si no hi haurien alternatives diferents a les que
s’estan utilitzant actualment. A Marisol Ramoneda la vaig conèixer
també a través de Francisco Cárdenas. Ella va tenir contacte amb un cas
i, a partir d’aquí, s’ha implicat en aquesta causa.
Procés metodològic
Pel que fa a la metodologia, el primer que vaig fer va ser parlar amb la jutge de família
Txon Oiza perquè m’assessorés en l’àmbit legal. Quan vaig començar aquest treball,
només coneixia el punt de vista d’algunes famílies afectades i elles qualificaven la
DGAIA de ‘monstre’. Vaig intentar, però, allunyar-me dels casos personals en un inici
per documentar-me sobre com funcionava el sistema de protecció de la infància i la
llei. A través de diverses reunions amb Txon Oiza, que van tenir lloc a casa seva
(Barcelona) entre els mesos de novembre de l’any 2013 i febrer del 2014, i vaig poder
fer l’estudi i la lectura de la llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència11.
A partir d’aquí, sí que em vaig tornar a posar en contacte amb una de les famílies que
feia tres anys havia pogut conèixer en una concentració de pares i mares davant de les
oficines de la DGAIA, al carrer Paral·lel de Barcelona. Aquest contacte és Carme Cases.
Ella, més enllà d’explicar-me el seu testimoni, també em va donar accés a moltes altres
famílies afectades. La vaig acompanyar en dues ocasions (dijous 20 i 27 de febrer del
2014) a la projecció del curtmetratge ‘Los años robados de Xavi’, un documental sobre
un home de 30 anys que buscava respostes sobre el seu passat després d’haver estat
adoptat amb 12 anys. Després de veure el curt, es va realitzar un debat en el qual les
famílies es coneixen les unes amb les altres i comparteixen experiències. Allà va ser on
10

Franco, G, Martínez Fernández, J (2010). Molly. Historia sobre los centros de menores en Cataluña (1
ed.) Barcelona: Editorial Carena.
11
Llei14/2010 del 12 de maig dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (2010).
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vaig poder entrar en contacte amb moltes altres persones claus per la realització
d’aquest treball: Francisco Cárdenas, Gustavo Franco i Salvador i Manel Neu. Durant
les setmanes següents vaig anar quedant progressivament amb tots ells perquè
m’expliquessin el seu punt de vista o les seves vivències en relació amb la DGAIA.
Amb Francisco Cárdenas ens vam reunir prop de dues hores en una cafeteria just
abans de l’emissió del curtmetratge abans esmentat i em va proporcionar material de
gran ajuda de l’organització Aprodeme. No només em va explicar el seu cas personal,
sinó que em va acostar altres casos amb els quals ell havia pogut tenir contacte a
través de la plataforma i de les xarxes socials. La reunió amb Salvador Neu va durar
quasi quatre hores i va tenir lloc a les instal·lacions on el seu fill juga a hoquei. Un cop
va acabar l’entrenament, Manel Neu es va afegir a l’entrevista i va explicar també les
seves impressions. Amb Gustavo Franco, les dues reunions van tenir lloc al mateix lloc
de l’emissió dels curtmetratges just després que el debat posterior al visionat acabés.
Ell em va ajudar en l’enfocament del reportatge i també em va proporcionar dades que
no tenia. Per últim, l’entrevista amb la psicòloga va ser a través del correu electrònic ja
que la seva informació serveix de complement.
Un cop tenia la visió de les famílies, vaig voler conèixer el punt de vista de la DGAIA. A
través de la mare d’un company, vaig aconseguir el contacte de Marta Llobet,
pedagoga de la DGAIA que em va atendre de seguida. L’entrevista es va realitzar la
meitat en un bar a pocs metres de l’oficina i l’altra meitat dins les instal·lacions de la
DGAIA. La pròpia Marta Llobet em va convidar a veure com treballaven, quines eren
les sales que utilitzaven per parlar amb els pares i on es quedaven els nens
mentrestant. Em va proporcionar part de la informació que li vaig demanar (l’altra part
– per exemple, quants diners reben els centres de l’administració per cada nen - va
assegurar que eren xifres confidencials) i hem mantingut el contacte a través del
correu electrònic per resoldre els dubtes puntuals que m’han sorgit al llarg del treball.
A continuació, vaig poder entrevistar la jutge Elena Farré al seu despatx de la Ciutat de
Justícia de Barcelona divendres 4 d’abril del 2014. La reunió va durar una hora i mitja i
vam estar repassant tots els casos familiars que jo coneixia. Ella em va corroborar la
majoria de les queixes de les famílies amb casos seus i em va mostrar expedients. Farré
em va donar el seu punt de vista i també dades concretes sobre el nombre de pares
que demanen oposició judicial un cop la DGAIA els hi retira la tutela dels nens.
Paral·lelament a aquest procés d’entrevistes personals, vaig documentar-me a través
dels informes i dels articles abans mencionats i amb tota aquesta informació, he
construït el treball.
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2. El sistema de protecció social a la infància i a l’adolescència en situació de risc a
Catalunya a l’any 2014
2.1. Presentació i funcionament
La Generalitat de Catalunya és qui té la competència en matèria de protecció dels
infants i dels adolescents en situació de risc social a Catalunya, segons l’article 166.3 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Correspon al Departament de Benestar Social i
Família vetllar per l’acompliment de la protecció dels infants que es troben en aquesta
situació i més concretament és la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i a
l’Adolescència) l’organisme que promou el benestar de la infància i l’adolescència en
alt risc de marginació social amb l’objectiu de contribuir al seu desenvolupament
personal. Exerceix també la protecció i la tutela dels infants i dels adolescents
desemparats.
Quines són les seves funcions? 12
-

“Planificar les polítiques d'infància i l'adolescència, programar els serveis i
recursos en matèria de protecció i elaboració de les directrius en l'àmbit de
competències del desemparament.

-

Promoure els drets dels infants i adolescents de Catalunya, en especial el dret
de participació com a ciutadans actius i de promoció del seu benestar.

-

Promoure i elaborar plans de col·laboració i protocols que garanteixin
l'ordenació de les actuacions de detecció, prevenció, assistència, recuperació i
reinserció d'infants i adolescents que hagin estat víctimes de maltractaments i
que assegurin una actuació integral d'acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig,
dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

-

Promoure i prestar serveis públics especialitzats per atendre els
maltractaments d'infants i adolescents, d'acord amb la Llei 14/2010.

-

Planificar i executar les competències que se li han atribuït en matèria d'infants
i adolescents en situació de risc social.

-

Protegir i tutelar els infants i adolescents desemparats, assumir-ne la guarda en
els supòsits establerts per les lleis i executar les mesures d'atenció i protecció
proposades en cada cas.

-

Promoure programes d'orientació i integració social i laboral dels infants i
adolescents tutelats i ex tutelats.

-

Implementar les recomanacions de l'Observatori dels Drets de la Infància.

12

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Direcció General d’Atenció a la
Infància a l’Adolescència. Consultat el 07 de desembre del 2013 a
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=
4e0622a30e5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&&
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Les prestacions i els recursos de la DGAIA s’ordenen geogràficament en sis Serveis
territorials d’atenció a la infància i a l’adolescència, que coincideixen amb els Serveis
territorials del Departament de Benestar Social i Família:
-

Barcelona ciutat

-

Barcelona Comarques

-

Girona

-

Lleida

-

Tarragona

-

Terres de l’Ebre”
2.2.

Organització i estructura de la DGAIA

Quina és l’estructura de la DGAIA?
Gràfic 1: Estructura de la DGAIA 13
Direcció General

Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats

Subdirecció General

Unitat de Detecció i Prevenció de Maltractament
Infantil / Telèfon Infància Respon

Servei de Suport Jurídic
-

-

Àrea
d’Assessorament
Jurídic i Informes
Àrea de Patrimoni
de Menors

Servei de Gestió Administrativa

Servei de Planificació i
Avaluació
-

Secció d’Avaluació
Àrea de Planificació
Àrea de Formació

13

-

Secció d’Assumptes Econòmics
Secció de Programes de
Foment i Assumptes Formatius
Àrea d’Assumptes de Personal

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Direcció General d’Atenció a la
Infància a l’Adolescència. Consultat el 10 de maig del 2013 a
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=
4e0622a30e5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&&#Bloc27e51c977a105210VgnVCM1000008d0c1e0
a____
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La DGAIA està formada per una Direcció General – les seves funcions s’han esmentat
en l’apartat anterior (2.1) - de la qual se’n desprenen dos òrgans: la Subdirecció
General i l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.
Quines són les funcions de la Subdirecció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència?14
-

-

-

-

-

-

-

-

-

“Establir i coordinar l’elaboració de criteris homogenis d’actuació dels diferents
òrgans, àrees funcionals i personal tècnic de la Direcció General, així com fer el
seguiment de la seva implantació.
Promoure i coordinar la planificació i l’avaluació de programes i sistemes de
gestió i d’atenció adreçats a infants i adolescents en situació de
desemparament.
Supervisar la preparació de propostes per a l’elaboració de catàlegs de
prestacions, de la cartera de serveis i del mapa de recursos en l’àmbit de
serveis especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència.
Planificar i coordinar els procediments per a l’assignació dels recursos de
protecció en el conjunt d’àmbits territorials per a una millor eficiència de la
gestió.
Impulsar l’elaboració dels criteris jurídics d’actuació, així com les disposicions
normatives, circulars i instruccions en l’àmbit de competències de la Direcció
General, i coordinar la gestió dels expedients patrimonials dels infants i
adolescents desemparats.
Promoure i elaborar plans de col·laboració i protocols que garanteixis
l’ordenació de les actuacions de detecció, prevenció, assistència, recuperació i,
si s’escau, una actuació integral d’acord amb les previsions de la Llei 14/2010.
Promoure i prestar els serveis públics especialitzats d’atenció del
maltractament a infants i adolescents d’acord amb les previsions del títol IV de
la Llei 14/2010.
Supervisar l’elaboració de la proposta d’avantprojecte de pressupost de la
Direcció General, així com la seva posterior execució.
Vetllar per l’aplicació de la Direcció General de les polítiques del Departament
de Benestar Social i Família en matèria de gestió de recursos humans,
prevenció de riscos laborals i vigilància en salut.
Fer el seguiment i el control de la gestió de compres i subministraments, de la
contractació administrativa i de la tramitació del finançament dels serveis
socials especialitzats.

14

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Direcció General d’Atenció a la
Infància a l’Adolescència. Consultat el 12 de maig del 2013 a
http://www20.gencat.cat/docs/bsf/01Departament/02Funcionsiestructura/Destacats_dreta/Decret_33
2_11_reestructuracio/decret_reestructuracio.pdf
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-

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus
superiors jeràrquics”.

Pel que fa a l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, és “la unitat que
s'encarrega d'intervenir en l'accés als recursos i serveis per a persones joves tutelades,
extutelades i amb dificultats socials que ho demanen. És a dir, és l'organisme que cerca
la solució per cobrir les necessitats de cada jove, valorant a quins programes es poden
adscriure o si necessiten un altre tipus addicional de suport”15. De la Subdirecció
General en depenen el Servei Jurídic, el Servei de Planificació i Avaluació i el Servei de
Gestió Administrativa. Cal fer referència també a la Unitat de Detecció i Prevenció de
Maltractament Infantil que treballa conjuntament amb el telèfon Infància Respon, del
qual se’n parlarà més endavant, per donar resposta immediata a comunicacions,
denúncies socials i sol·licituds d’informació en relació amb casos de maltractament
infantils.
2.2.1. Procés de detecció d’una situació de risc
El procés de detecció i atenció d’infants en risc social s’articula mitjançant l’anomenat
sistema català de protecció dels infants i adolescents en risc social. “És un complex
conjunt de serveis que combina intervencions de diversos actors de l’àmbit autonòmic,
local i comarcal, del sector públic i del sector privat” (Síndic de Greuges, 2009, p.29).
La detecció de les situacions de risc es genera, habitualment, per part de les persones
que es troben més a prop dels infants16:
-

Familiars i veïns
Professionals dels centres escolars
Monitors de les entitats juvenils i infantils
Equips d’atenció psicopedagògica (EAP)
Professionals dels centres hospitalaris
Centres d’Atenció Primària (CAP)
Policia (Policia Local i Mossos d’Esquadra)
Equips Bàsics d’Atenció Social Primària (EBASP)

15

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Direcció General d’Atenció a la
Infància a l’Adolescència. Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats. Consultat el 12 de maig del 2013
a
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=
d8cdecab20794210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d8cdecab20794210VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
16
Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Protecció de la Infància i
l’Adolescència. Consultat el 12 de març del 2013 a
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=
9fb122a30e5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9fb122a30e5a4210VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

20

-

Telèfon Infància Respon: Es tracta d’un servei públic d’atenció telefònica
gratuïta i permanent per a la prevenció i detecció dels maltractament infantils,
gestionat per la Unitat de Detecció i Prevenció de Maltractament Infantil
(UDEPMI). L’horari d’atenció és 24 hores al dia, 365 dies l’any.
o Serveis:
 Informació, assessorament i detecció de situacions
problemàtiques infantils amb l’objectiu de prevenir
conseqüències de risc per als infants i adolescents.
 Activació dels equips de valoració del maltractament infantil i
dels altres equips especialitzats.
 Activació dels protocols d’actuació establerts per a situacions de
maltractament infantils.
 Coordinació i comunicació interinstitucional immediata amb
Salut, Justícia, Educació i Mossos d’Esquadra per a una resposta
ràpida davant del maltractament infantil.
 Adopció de mesures de protecció immediata mitjançant
l’activació dels recursos necessaris.
 Recepció de les notificacions de possibles maltractaments
infantils i activar la intervenció més adequada al cas.
 Canal d’accés a les unitats territorials de DGAIA.
 Orientació a professionals i a particulars adults o infants en
situacions de conflicte en les quals es requereixi una intervenció
de les institucions administratives o judicials de protecció a la
infància.

En funció del grau d’urgència que presenti cada cas, es poden diferenciar dos circuits
diferents:
2.2.2. Circuit ordinari: avaluació i proposta de mesura17
Detecció, denúncia i derivació de casos als equips bàsics d’atenció social primària
(EBASP), que fan una primera valoració de la situació. Derivació a l’equip d’atenció a la
infància i l’adolescència (EAIA) del territori quan es considera necessària la intervenció
especialitzada.
Intervenció de l’EAIA amb l’infant, la família i el nucli de convivència per a valorar la
situació sociofamiliar.

17

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família. Protecció de la Infància i l’Adolescència.
Consultat el 12 de març del 2013 a
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=
9fb122a30e5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9fb122a30e5a4210VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Proposta d’una mesura protectora a la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA) com a darrera instància d’intervenció protectora, després que
s’exhaureixin les vies prèvies d’atenció. En aquest àmbit d’actuació, els centres
d’acolliment duen a terme:
-

L’atenció immediata i transitòria dels menors que han de ser separats del seu
nucli familiar
L’observació i diagnòstic de la situació dels menors i les seves famílies
La formulació de les propostes de mesura de protecció adients
2.2.3. Circuit per atendre situacions d’urgència18

Atenció de situacions insostenibles i de risc greu o molt greu que poden requerir
separació immediata de l’entorn familiar.
Avaluació de les situacions, desconegudes pels EBASP i/o EAIA, dels menors presentats
per determinar si es requereix un internament urgent en un centre o bé si es pot
reconduir el cas vers els recursos ordinaris.
Allotjament provisional en centre i suport als menors que ho necessiten
Atenció urgent en situacions de maltractament i/o abusos detectats pels centres
hospitalaris i comunicats a la DGAIA mitjançant la Unitat de Detecció i Prevenció del
Maltractament Infantil, amb denúncia policia o instàncies judicials, d’acord amb els
protocols d’actuació vigents. En aquests casos s’activen els equips de valoració de
maltractament infantils (EVAMI), es disposa la retenció hospitalària de l’infant i se
n’assumeixen les funcions tutelars amb ingrés en un centre d’acolliment mentre es
diagnostica la situació dels possibles maltractaments.
Gràfic 2: Circuit ordinari d’actuació en cas de situació de risc d’infants o joves19

18

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Protecció de la Infància i
l’Adolescència. Consultat el 12 de març del 2013 a
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=
9fb122a30e5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9fb122a30e5a4210VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
19
Gràfic d’elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes al web del Departament de Benestar Social
i Família de la Generalitat de Catalunya
(http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid
=9fb122a30e5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9fb122a30e5a4210VgnVCM10000
08d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default) consultat el 12 de març del 2014 i de les indicacions de Marta
Llobet (pedagoga de la DGAIA) a l’entrevista personal realitzada dilluns 31 de març del 2014 a la seu de
la DGAIA a Barcelona.
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Institut Català de l’Acolliment (ICAA) *

Acolliment en
família aliena

Acolliment en
família extensa

Acolliment en
23 centre residencial

Suports als Extutelats

Acolliment en
família preadoptiva

2.2.4.

Què s’entén per infant o adolescent en situació de
risc?20

La llei 14/2010 aprovada pel Parlament de Catalunya el 12 de maig del 2010 entén per
situació de risc “el moment en què el desenvolupament i el benestar de l'infant o
l'adolescent es veuen limitats o perjudicats per qualsevol circumstància personal,
social o familiar, sempre que per a la protecció efectiva de l'infant o l'adolescent no
calgui la separació del nucli familiar”. És a dir:
a) “La manca d'atenció física o psíquica de l'infant o l'adolescent pels
progenitors, o pels titulars de la tutela o de la guarda, que comporti un
perjudici lleu per a la salut física o emocional de l'infant o l'adolescent.
b) La dificultat greu per a dispensar l'atenció física i psíquica adequada a l'infant
o l'adolescent per part dels progenitors o dels titulars de la tutela o de la
guarda.
c) La utilització, pels progenitors o pels titulars de la tutela o de la guarda, del
càstig físic o emocional sobre l'infant o l'adolescent que, sense constituir un
episodi greu o un patró crònic de violència, en perjudiqui el desenvolupament.
d) Les mancances que, pel fet que no poden ésser adequadament compensades
en l'àmbit familiar, ni impulsades des d'aquest mateix àmbit per a llur
tractament mitjançant els serveis i recursos normalitzats, puguin produir la
marginació, la inadaptació o el desemparament de l'infant o l'adolescent.
e) La manca d'escolarització en edat obligatòria, l'absentisme i l'abandó escolar.
f) El conflicte obert i crònic entre els progenitors, separats o no, quan
anteposen llurs necessitats a les de l'infant o l'adolescent.
g) La incapacitat o la impossibilitat dels progenitors o els titulars de la tutela o
de la guarda de controlar la conducta de l'infant o l'adolescent que provoqui un
perill evident de fer-se mal o de perjudicar terceres persones.

20

Article 102, Llei14/2010 del 12 de maig dels Drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
(2010).
*ICAA: L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció es va crear per la Llei 13/1997, de 19 de novembre
(modificada per la Llei 14/2010 i la Llei 11/2011). La finalitat primordial de l'Institut és contribuir a
potenciar una política global d'adopcions i d'acolliment simple en família aliena, d'agilitzar els processos
de valoració de la idoneïtat de les persones o famílies que opten per l'acolliment o per l'adopció, i de
tramitar, quan correspongui, l'adopció internacional. Per més informació, consulteu:
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.b44706973e7bc9e8172a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid
=c024a79d18604210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c024a79d18604210VgnVCM10000
08d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
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h) Les pràctiques discriminatòries, pels progenitors o titulars de la tutela o de la
guarda, contra les nenes o les noies, que comportin un perjudici per a llur
benestar i llur salut mental i física, incloent-hi el risc de patir l'ablació o la
mutilació genital femenina i la violència exercida contra elles.
i) Qualsevol altra circumstància que, en el cas que persisteixi, pugui evolucionar
i derivar en el desemparament de l'infant o l'adolescent”.
2.2.5. Què s’entén per infant o adolescent en desemparament?21
Segons aquesta mateixa llei, “es consideren desemparats els infants o els adolescents
que es troben en una situació de fet en què els manquen els elements bàsics per al
desenvolupament integral de la personalitat, sempre que per a llur protecció efectiva
calgui aplicar una mesura que impliqui la separació del nucli familiar”.
Són situacions de desemparament:
a) “L'abandonament.
b) Els maltractaments físics o psíquics, els abusos sexuals, l'explotació o altres
situacions de la mateixa naturalesa efectuades per les persones a les quals
correspon la guarda o que s'han portat a terme amb el coneixement i la
tolerància d'aquestes persones.
c) Els perjudicis greus al nadó causats per maltractament prenatal. A aquests
efectes, s'entén per maltractament prenatal la manca de cura del propi cos,
conscient o inconscient, o la ingestió de drogues o substàncies psicotròpiques
per part de la dona durant el procés de gestació, i també el produït
indirectament al nadó per la persona que maltracta la dona en procés de
gestació.
d) L'exercici inadequat de les funcions de guarda que comporti un perill greu
per a l'infant o l'adolescent.
e) El trastorn o l'alteració psíquica o la drogodependència dels progenitors, o
dels titulars de la tutela o de la guarda, que repercuteixi greument en el
desenvolupament de l'infant o l'adolescent.
f) El subministrament a l'infant o l'adolescent de drogues, estupefaents o
qualsevol altra substància psicotròpica o tòxica portat a terme per les persones
a les quals correspon la guarda o per altres persones amb llur coneixement i
tolerància.

21

Article 102, Llei14/2010 del 12 de maig dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
(2010).
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g) La inducció a la mendicitat, la delinqüència o la prostitució per part de les
persones encarregades de la guarda, o l'exercici de les dites activitats portat a
terme amb llur consentiment o tolerància, i també qualsevol forma d'explotació
econòmica.
h) La desatenció física, psíquica o emocional greu.
i) La violència masclista o l'existència de circumstàncies en l'entorn
sociofamiliar de l'infant o adolescent, quan perjudiquin greument el seu
desenvolupament.
j) L'obstaculització pels progenitors o els titulars de la tutela o de la guarda de
les actuacions d'investigació o comprovació, o llur falta de col·laboració, quan
aquest comportament posi en perill la seguretat de l'infant o l'adolescent, i
també la negativa dels progenitors o els titulars de la tutela o de la guarda a
participar en l'execució de les mesures adoptades en situacions de risc si això
comporta la persistència, la cronificació o l'agreujament d'aquestes situacions.
k) Les situacions de risc que per llur nombre, evolució, persistència o
agreujament determinin la privació a l'infant o l'adolescent dels elements
bàsics per al desenvolupament integral de la personalitat.
l) Qualsevol altra situació de desatenció o negligència que atempti contra la
integritat física o psíquica de l'infant o l'adolescent, o l'existència objectiva
d'altres factors que n'impossibilitin el desenvolupament integral”.
2.2.6. Quines són les destinacions dels nens que es troben en situació
de desemparament?22
CENTRES (àmbit residencial):
-

-

-

Centre d’acolliment (CA): Servei residencial d’estada temporal per l’atenció
immediata i l’estudi diagnòstic de la situació familiar i personal dels infants i
dels adolescents(Síndic de Greuges, 2009, p. 27).
Centre residencial d’Acció Educativa (CRAE): Servei destinat a l’acolliment i
adolescents en situació de desemparament i tutelats per l’Administració, en
substitució de la família natural de l’infant durant el temps que persisteixen les
dificultats socials(Síndic de Greuges, 2009, p. 27).
Centre residencial d’acció educativa intensiva (CRAEI): Centre residencial que
acull adolescents tutelats per la DGAIA, amb problemes conductuals i
l’adaptació a CRAE o família acollidora requereixen més contenció (12-18
anys)(Síndic de Greuges, 2009, p. 27).
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-

-

Centre de primera acollida: Centre que atén les necessitats de la població
infantil estrangera que arriba a Catalunya sense referents familiars(Síndic de
Greuges, 2009, p. 27).
Pis assistit: Recurs residencial adreçat a joves més grans de 16 anys tutelats per
la DGAIA i a joves que han estat sota la tutela de la DGAIA en complir la majoria
d’edat (+16 anys)(Síndic de Greuges, 2009, p. 27).

FAMÍLIA (àmbit familiar)
-

-

-

-

Atenció de diagnòstic i urgència: Creat per substituir l’estada d’infants de fins a
sis anys en un centre d’acolliment mentre s’estudia i es valora la situació
personal i familiar de l’infant i es proposa la mesura que es considera més
adequada. Està pensat per a una temporalitat breu, amb l’objectiu que, un cop
feta la proposta de recurs definitiu, cessi l’acolliment (Síndic de Greuges, 2013,
p. 9).
Acolliment simple en família extensa: La DGAIA assumeix la tutela de l’infant, i
la guarda es confia temporalment a alguna persona amb la qual el menor té
una relació de parentiu. La família d’acollida té l’obligació de mantenir i educar
l’infant i de vetllar pel seu benestar fins que no pugui tornar amb la família
d’origen. La família d’acollida rep ajuda econòmica i assessorament per part de
les entitats col·laboradores amb l’ICAA (Síndic de Greuges, 2009, p. 47).
Acolliment simple en família aliena: La DGAIA assumeix la tutela de l’infant i la
guarda es confia temporalment a una família que no té cap relació de parentiu
amb el menor. La família d’acollida té l’obligació de mantenir i educar l’infant i
vetllar pel seu benestar fins que no pugui tornar amb la família d’origen per
corregir els motius que han originat la separació. Dins d’aquesta modalitat
s’inclou l’acolliment d’urgència i diagnòstic, el qual té per objectiu substituir
l’ingrés de l’infant menor de 3 anys en un centre d’acolliment mentre l’equip
tècnic duu a terme l’estudi de les circumstàncies familiars i socials de l’infant.
La família d’acollida rep ajuda econòmica i assessorament per part de les
entitats col·laboradores amb l’ICAA(Síndic de Greuges, 2009, p. 47).
Acolliment preadoptiu: És la mesura prèvia a l’adopció. S’aplica quan els pares
biològics de l’infant estan impossibilitats per exercir-ne la potestat i es preveu
que aquesta situació serà permanent. La família d’acollida i sol·licitant de
l’adopció té l’obligació de mantenir i educar l’infant i vetllar pel seu benestar
(Síndic de Greuges, 2009, p. 47).

Tal com es veurà més endavant, una de les assignatures pendents de la DGAIA a ulls
del Síndic de Greuges és intentar promoure les mesures d’àmbit familiar per tal
d’afavorir el desenvolupament del menor en un entorn el més semblant possible al
que hi hauria en una família ordinària.
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3.

Evolució dels serveis de protecció a la infància a Catalunya des de 1980

L’any 1980 va ser clau en l’evolució del serveis socials a Catalunya. Segons Ferran
Casas, és en aquest any quan arriben les primeres transferències del Govern central a
Catalunya i això va permetre a la Generalitat assumir-ne el lideratge polític de la nova
configuració i gestió del sistema de protecció a la infància.23 Abans, però, cal fer un pas
enrere i entendre quin és el context europeu dels anys anteriors.
3.2. De l’especialització a la normalització
A mitjans del segle XX, a bona part d’Europa té lloc un canvi de paradigma. Canvia la
forma d’atendre a les persones amb problemes socials i es passa del paradigma de
l’especialització al de la normalització. Quina n’és la diferència? “El nou paradigma
pretén que els entorns on s’acullen les persones amb problemes socials greus han de
ser tan semblants com sigui possible a aquells on viuen la majoria dels ciutadans”24.
Això implica un canvi substancial perquè trenca amb l’anterior idea de l’especialització
molt lligada als centres d’acollida. La nova concepció de la protecció de la infància,
doncs, passa per intentar mantenir una rutina vital el més semblant possible a la que
tindria el nen si estigués amb la seva família.
3.3. Definició del principi de normalització:
“Per normalització s’entén l’actuació sobre les causes origen del fet o del problema,
com a únic remei eficaç del desemparament dels infants, desenvolupant treballs de
prevenció de riscos i sensibilització social. La normalització implica també la nodiferenciació dels subjectes o dels col·lectiu sobre els quals s’actua, per tal d’afavorir la
seva participació en la vida social i l’ús dels recursos disponibles per a la població en
conjunt. Es pretén així evitar la segregació l’etiquetatge d’aquest col·lectiu. Per últim,
determina el manteniment de l’infant en el seu medi o, quan això resulta inviable, la
disposició d’un medi familiar alternatiu”25
“Aquest paradigma va arribar a Espanya amb 20 anys de retard respecte a la majoria
de països d’Europa”(Casas, 2012, p.6).Com ja s’ha assenyalat anteriorment, el sistema
de protecció de la infància està marcat a Catalunya per l’any 1980. És a partir
d’aquesta data quan comencen les transferències del govern central al govern
23

Casas, F. (2012). La protecció dels infants i adolescents em situació de risc i desemparament a
Catalunya. Barcelona: UNICEF Comitè Catalunya. Pàg 4. Recuperat el 05 de novembre del 2013, de
http://www.tiac.cat/comissio%20informe/DOCS-PROTECCIO_INFANCIA.pdf
24
Casas, F. (2012). La protecció dels infants i adolescents em situació de risc i desemparament a
Catalunya. Barcelona: UNICEF Comitè Catalunya. Pàg 4. Recuperat el 05 de novembre del 2013, de
http://www.tiac.cat/comissio%20informe/DOCS-PROTECCIO_INFANCIA.pdf
25
Síndic de Greuges (2009). La protecció a la Infància en situació d’alt risc social a Catalunya. Barcelona:
Síndic de Greuges de Catalunya. Pàg 18. Recuperat el 02 de febrer del 2014, de
http://www.de0a18.net/pdf/doc_infancia_risc_la_proteccio_infancia.pdf que reprodueix la definició del
principi de normalització del IV Pla Integral de Suport a la Infància i l’Adolescència de Catalunya 20012004, pàg 44.
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autonòmic i Catalunya pot prendre les seves pròpies decisions. Això és gràcies al nou
model d’Estat aprovat amb la Constitució democràtica. Però aquest pas també va
deixar en evidència les primeres mancances. Es va veure que no hi havia una visió
política integral de la infància i que, per tant, hi havia una forta fragmentació dels
serveis que anaven destinats al sector de la protecció a la infància. Una part de les
competències va anar a parar al Departament de Justícia mentre que una altra part al
Departament de Sanitat 26.
3.4. Inicis complicats
L’any 1982 es va iniciar la confecció del primer Mapa de Serveis Socials de Catalunya,
que proporciona per primer cop dades exhaustives i actualitzades dels recursos
disponibles en el sistema27. Segons les dades aportades per aquest Mapa, al territori
català hi havia en aquest any 5 centres oberts, 2 pretallers, 1 centre d’observació i 134
centres residencials que atenien un total de 5.279 infants i adolescents. D’aquests
5.279 infants, el 44,59% dels atesos ho feien en centres de més de 100 places, el
24,46% en centres d’entre 51 i 100 places, el 8,35% en centres d’entre 31 i 50 places i
un 8,54% en centres de menys de 15 places 28.
El principal problema de Catalunya en el moment en què les competències en matèria
de serveis socials passen a ser exclusivament seves és que no hi havia cap model previ
en el qual basar-se. Per aquesta raó, una de les situacions que es va donar és la
fragmentació a nivell administratiu de l’infant, que no era entès com una persona
integral, si no que cada administració es feia càrrec de les seves competències
específiques.
Aquesta fragmentació finalitza al 1988, quan es crea la Direcció General d’Atenció a la
Infància, que posteriorment passaria a ser la Direcció General d’Atenció al Menor
(DGAM) i després la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència).
Del 1988 fins al 2014, les polítiques de protecció a la infància han passat per cinc
departaments diferents: de Benestar Social (1988-1996), de Justícia (1996-2002), de
Benestar i Família (2002-2006), d’Acció Social i Ciutadania (2006-2010) i l’actual, de
Benestar social i família.
Tres anys abans, es va aprovar la Llei 11/1985, del 15 de juny, sobre la protecció dels
menors. Amb ella, Catalunya va ser la primera comunitat autònoma de l’Estat Espanyol
26

Casas, F. (2012). La protecció dels infants i adolescents em situació de risc i desemparament a
Catalunya. Barcelona: UNICEF Comitè Catalunya. Pàg 4. Recuperat el 05 de novembre del 2013, de
http://www.tiac.cat/comissio%20informe/DOCS-PROTECCIO_INFANCIA.pdf
27
Casas, F. (2012). La protecció dels infants i adolescents em situació de risc i desemparament a
Catalunya. Barcelona: UNICEF Comitè Catalunya. Pàg 6. Recuperat el 05 de novembre del 2013, de
http://www.tiac.cat/comissio%20informe/DOCS-PROTECCIO_INFANCIA.pdf
28
Casas, F. (2012). La protecció dels infants i adolescents em situació de risc i desemparament a
Catalunya. Barcelona: UNICEF Comitè Catalunya. Pàg 9. Recuperat el 05 de novembre del 2013, de
http://www.tiac.cat/comissio%20informe/DOCS-PROTECCIO_INFANCIA.pdf
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que va aprovar una regulació ajustada als principis constitucionals de la protecció dels
menors desemparats i dels que manifesten conductes de risc social. Aquesta llei va
abraçar els tres àmbits d’actuació en què, tradicionalment, s’ha estructurat la
protecció a la infància: la prevenció de la delinqüència infantil i juvenil, el tractament
de la delinqüència infantil i juvenil i la tutela dels menors quan manca la potestat
parental o aquesta s’exerceix inadequadament. Va ser un pas endavant tot i que
moderat que posteriorment es va complementar amb la creació de la DGAIA. Anys
després, el Parlament de Catalunya va aprovar una llei específica per a la protecció
dels menors en situació de desemparament, de caràcter civil: la Llei 37/1991, del 30 de
desembre, sobre les mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció. “És
el primer text polític adoptat per Catalunya que incorpora una visió més integral de la
infància” (Casas, 2012, p. 5). Més endavant s’aprova la Llei 8/1995 d’atenció i protecció
dels infants i adolescents, que havia d’incorporar una visió més global de les polítiques
de la infància. El 12 de maig del 2010 el Parlament va aprovar amb unanimitat la llei
14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
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4.

La tendència dels serveis de protecció a la infància i a l’adolescència en els
darrers anys.

L’any 2013, a Catalunya hi havia 7.104 nens tutelats per la DGAIA29. Quan la DGAIA
determina que un nen no pot viure amb la seva família biològica i es fa efectiva la
resolució de desemparament, es contemplen dos camins diferents: centre o acolliment
familiar. De què depèn? De l’edat del menor i de les necessitats particulars de cada
nen.
Gràfic 3: Evolució del nombre d’infants tutelats per la DGAIA per anys (2002-2013):
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Font: Síndic de Greuges (2013). Informe sobre el seguiment dels infants acollits en família.
Barcelona: Síndic de Greuges de Catalunya. Pàg 14. Recuperat el 02 de febrer del 2014,
de
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3554/Informe%20seguiment%20acolliment%20defini
tiu.pdf

D’acord amb el gràfic 3, cal destacar un augment del nombre d’infants tutelats per la
DGAIA que, des del 2002, ha crescut considerablement. També es detecta un
decreixement dels nens protegits per l’administració en els últims tres anys (20102013) respecte el ràpid creixement que es va produir entre 2002 i 2010. Al 2010 hi
havia 2.104 nens més tutelats que al 2002, en canvi al 2013 hi ha 881 nens menys que
4 anys abans, al 2010.
La normativa internacional, estatal i catalana sobre protecció dels infants i la pròpia
DGAIA consideren l’acolliment familiar i la seva aplicació és la mesura protectora més
adequada respecte les altres 30. Per tant, si es determina que l’acolliment familiar és el
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de Greuges de Catalunya. Pàg 14. Recuperat el 02 de febrer del 2014, de
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més apropiat per un cas, la DGAIA d’entrada donarà prioritat a la família extensa (avis,
oncles, germans) i, si no poden fer-se càrrec del menor, optarà per una família aliena.
Aquesta és l’evolució dels infants amb mesura de protecció en família aliena i en
família extensa:
Gràfic 4: Evolució del nombre d’infants amb mesura de protecció en família aliena i
evolució del nombre d’infants amb mesura de protecció en família extensa
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Font: Síndic de Greuges (2013). Informe sobre el seguiment dels infants acollits en família.
Barcelona: Síndic de Greuges de Catalunya. Pàg 14. Recuperat el 02 de febrer del 2014,
de
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3554/Informe%20seguiment%20acolliment%20defini
tiu.pdf

En el gràfic 4 es constata que des de l’any 2002, la tendència del nombre d’infants que
han estat acollits en una família extensa ha crescut. De fet, es detecta un creixement
en general en les famílies d’acolliment, però el nombre de nens acollits en una família
en comparació amb els que es troben en un centre segueix sent encara preocupant, tal
com s’explicarà a continuació.
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Gràfic 5: Comparació entre el nombre de nens tutelats per la DGAIA que viuen en
famílies i el nombre de nens que viuen en centres
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Font: Síndic de Greuges (2013). Informe sobre el seguiment dels infants acollits en família.
Barcelona: Síndic de Greuges de Catalunya. Pàg 14. Recuperat el 02 de febrer del 2014,
de
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3554/Informe%20seguiment%20acolliment%20defini
tiu.pdf

Tal com queda reflectit en aquest gràfic, l’acolliment residencial ha experimentat un
creixement, tant en valors relatius com en valors absoluts. L’any 2013 hi ha 906 infants
més acollits en centres residencials dels que hi havia l’any 2002. Per tant, es detecta un
creixement de l’acolliment residencial que ha estat superior al familiar.
D’altra banda, també s’observa al gràfic 5 que la suma entre el nombre de nens que es
troben en centres i els que estan en famílies no correspon a la xifra total d’infants
tutelats per la DGAIA del gràfic 3. Això s’explica perquè no s’han tingut en compte els
menors en acolliment preadoptiu, els atesos en la pròpia família (que amb l’entrada en
vigor de la Llei 14/2010 desapareixen) i els joves amb mesures en expedients
assistencials.
El Síndic de Greuges adverteix a l’Informe sobre el seguiment dels infants acollits en
família que el recurs de l’acolliment en família aliena és “el més apropiat per a la
criança dels infants quan no es pot fer a casa, ja que ofereix un marc en el qual se’n fa
possible el màxim desenvolupament i permet cobrir les necessitats afectives,
emocionals, socials, educatives, materials i de protecció de l’infant” (2013, p.7).
Precisament una de les principals preocupacions del sistema de protecció de menors
és la gran quantitat d’infants que viuen en centres residencials encara avui dia perquè
l’Administració no ha posat els recursos necessaris perquè puguin viure en una família.
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Aquest mateix informe revela aquesta problemàtica com un dels principals dèficits
estructurals del sistema de protecció. A Catalunya hi ha molt poques famílies
acollidores alienes disposades a acollir un menor de forma temporal, el que provoca
que hi hagi nens que es troben en centres perquè no hi ha prou famílies per tots. Tal
com es pot veure en la taula 1, la ràtio d’infants protegits per la DGAIA per família
acollidora a Catalunya s’ha reduït. Tenint en compte que cada any hi ha més nens
tutelats per la DGAIA, tal com s’ha pogut observar en el gràfic 1, això implica que
també hi ha més famílies acollidores. Això sí, el nombre d’aquestes famílies no ha
augmentat de forma suficient com per cobrir tota la demanda. L’any 2013 hi havia més
d’11 nens per cada família acollidora.
Taula 1: Evolució de la ràtio d’infants protegits per la DGAIA per família acollidora a
Catalunya

Ràtio
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Font: Síndic de Greuges (2013). Informe sobre el seguiment dels infants acollits en família.
Barcelona: Síndic de Greuges de Catalunya. Pàg 16. Recuperat el 02 de febrer del 2014,
de
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3554/Informe%20seguiment%20acolliment%20defini
tiu.pdf
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5.

Dimensió econòmica de la protecció a la Infància i l’Adolescència

L’anàlisi de la dimensió econòmica és un capítol fonamental per determinar el grau de
prioritat pressupostària en la protecció a la Infància i a l’Adolescència.
Recursos disponibles (2011):31
Segons Ferran Casas, l’any 2011 a Catalunya hi havia “51 EAIA, amb un total de 363
professionals, 22 centres d’acolliment, amb un total de 585 places, 107 centres
residencials, amb un total de 2.011 places, 1.993 famílies extenses fent acolliments,
649 famílies alienes d’acollida, 606 famílies amb infants en acolliment preadoptiu, el
telèfon Infància-Respon i l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i ex tutelats que compta
amb 70 habitatges assistits amb 345 places”.
Seguint amb la problemàtica abans tractada de la manca de famílies acollidores a
Catalunya, la dimensió econòmica pot explicar en part aquesta situació. El Síndic de
Greuges observa que la despesa de l’any 2012 dedicada directament a les diferents
modalitats de l’acolliment familiar va ser de 17,6 milions d’euros, segons dades del
Departament de Benestar Social i Família32. Això representa “menys de l’1% del
pressupost inicial d’aquest departament i poc més del 12% del pressupost destinat a
l’atenció dels infants protegits per la DGAIA” (Síndic de Greuges, 2013, p. 21). Una
distribució que no s’acaba d’entendre si l’objectiu és potenciar l’acolliment familiar.
D’acord amb el Síndic de Greuges, la inversió anual, amb dades del 2012, en família
extensa és de 4.436,3 euros per infant, mentre que en família aliena 5.774,7€33. En
canvi, la inversió per infant en CRAE és de 47.630,6 euros 34. El Síndic de Greuges
aporta, a més, una dada molt significativa: “Per cada euro destinat a l’acolliment en
família aliena, n’hi ha quinze i mig destinats als CRAE” (Síndic de Greuges, 2013, p.20).
Això es pot observar en el gràfic 5:
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Gràfic 6: Despesa per modalitat de protecció l’any 2012
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Font: Síndic de Greuges (2013). Informe sobre el seguiment dels infants acollits en família.
Síndic de Greuges de Catalunya. Pàg 21. Recuperat el 02 de febrer del 2014, de
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3554/Informe%20seguiment%20acolliment%20defini
tiu.pdf

No s’entén, per tant, que si l’objectiu és fer créixer el nombre de famílies acollidores,
hi ha hagi tan poca inversió en aquest aspecte i no hi hagi una aposta clara per la
professionalització de l’acolliment. Encara és menys comprensible si es compara amb
la inversió que fa la Generalitat en els centres d’acollida. De fet, diverses fonts
consultades – Salvador Neu, Carme Cases i Txon Oiza – asseguren que cada centre rep
al mes una xifra aproximada als 4.000 euros (aquesta dada, però, no s’ha pogut
contrastar amb cap font oficial) per cada nen, mentre que, per exemple, Carme Cases
va rebre menys de 300 euros mensuals per fer-se càrrec de la nena que va tenir un any
i mig en acolliment.
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6.

El conflicte

La tasca de la DGAIA a l’hora de determinar que un nen es troba en una situació de
desemparament i, per tant, de retirar la tutela als pares, és una de les més
complicades que ha fer l’administració. Aquesta situació pràcticament mai arriba
exempta de polèmica tenint en compte que els afectats són menors d’edat i que, en
molts casos, els pares es troben en una situació personal complicada. No obstant això,
no deixa de ser una feina extremadament necessària. Protegir els menors de la
negligència familiar i garantir els drets fonamentals d’un col·lectiu vulnerable és
quelcom imprescindible en totes les societats.
La complexitat d’aquesta tasca requereix una actuació acurada en totes i cadascuna de
les seves dimensions. Els errors poden tenir cabuda, com en qualsevol altre àmbit,
però el sistema hauria d’estar pensat perquè fossin sempre excepcions de casos
puntuals i hauria d’existir un protocol de base per poder resoldre aquestes situacions
de forma immediata. Aquí és on comença el conflicte: És realment eficient la DGAIA en
l’exercici de les seves funcions? Això és el que, a partir de tres casos concrets,
s’intentarà esbrinar. Queda clar que no es pot generalitzar un problema a partir d’una
mostra tan reduïda però, aquestes tres famílies – sense res a veure les unes amb les
altres – sí que serveixen per fer saltar una petita alarma: tenen coses en comú que
indiquen que l’Administració falla. Posteriorment, es procedirà a contrastar els seus
testimonis amb altres veus per veure que realment podem parlar de problemes de
base en l’administració que es repeteixen en nombroses ocasions.
A continuació, doncs, es presentaran els 3 casos i a partir d’aquí s’analitzaran i
s’incorporarà el punt de vista de l’àmbit judicial i de la pròpia DGAIA.
6.1.

Cas número 1: família Cases Curto 35

La família Cases Curto no és una família biològica, sinó una família d’acollida. L’any
2008 Carme Cases i Francisco Curto es van posar en contacte amb la DGAIA per oferirse a ser una família d’acollida. A partir d’aquí es va iniciar el protocol corresponent i
tots dos van superar les proves per poder acollir un nen. Ells van demanar fer una
acollida de urgència i diagnòstic ja que, segons la DGAIA, era on feien més falta
col·laboradors. És a dir, per fer-se càrrec d’un menor durant un període màxim de 6
mesos. D’aquesta manera, va arribar a casa seva Maria (nom fictici), una nena brasilera
de dos mesos d’edat.
Maria havia estat declarada en situació de desemparament i separada de la seva mare.
Aleshores, ella no tenia una feina fixa i tenia problemes amb les drogues, de manera
que no estava capacitada per fer-se càrrec de la nena. Ella, però, des del primer
35
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moment va tenir clar que volia canviar per tal de recuperar a la seva filla i amb la
DGAIA van establir un pla de treball perquè així fos.
Durant els sis mesos de l’acolliment amb la família Cases Curto, s’estableix un règim de
visites setmanals amb els pares biològics. El procediment era el següent: Carme Cases i
Francisco Curto portaven a la nena a una direcció. Allà arribava l’assistent social i
portava la Maria dos carrers més amunt, on es trobaven els pares biològics. La intenció
de l’administració és que no hi hagués contacte entre la família biològica i la d’acollida,
segons explica Carme Cases.
És a partir d’aquí quan comencen a detectar irregularitats. En tres ocasions, Carme
Cases i Francisco Curto van arribar amb la nena al lloc acordat perquè s’efectués la
visita amb els pares biològics i, un cop ja eren al lloc, rebien una trucada de la DGAIA
assegurant que els pares biològics no s’havien presentat. A la quarta vegada que això
va succeir, Carme Cases i Francisco Curto van seguir caminant en direcció on
habitualment es dirigia l’assistent social amb la nena i la seva sorpresa va ser trobar-se
els pares biològics esperant. Segons explica la família Cases Curto, la mare biològica li
va explicar que ells havien rebut el mateix missatge però a la inversa: “Els pares
d’acollida no han volgut portar a la nena”. Quan la família va demanar explicacions a la
DGAIA, ella va negar rotundament que això pogués passar. En tot cas, es tracta d’una
situació excepcional que no s’ha vist repetida en cap altre cas tractat.
A partir d’aquell moment, i sense fer cas a les indicacions de la DGAIA, família biològica
i d’acollida quedaven independentment de l’administració, quelcom que, un cop la
DGAIA se’n va assabentar, no va aprovar. Carme assegura que en cap moment en les
entrevistes prèvies la DGAIA va advertir ni a ella ni al seu marit que no podien tenir
contacte amb la família biològica.
Quan es van complir els sis mesos d’acolliment i de diagnòstic de la nena, la DGAIA va
demanar a Carme Cases i a Francisco Curto si podien allargar uns mesos més l’estada a
casa seva, perquè la família biològica estava a punt de recuperar-la i així la Maria no
hauria de canviar d’entorn un altre cop. Van acceptar encantats. De fet, l’acollida de la
Maria es va allargar un any i mig però després no va tornar amb els seus pares
biològics, sinó a una altra família d’acollida permanent. La DGAIA va determinar que la
família biològica encara no es podia fer càrrec de la nena i que la família Cases Curto ja
havia complert amb la seva tasca d’acollida d’urgència. Carme Cases feia temps que
demanava a l’assistent social que comuniqués als seus superiors que volien allargar
l’acolliment d’urgència a un de curta durada, perquè així la nena no s’hagués de moure
fins que pogués tornar finalment amb la seva mare biològica. Però no van rebre cap
resposta. Només es van posar en contacte per notificar que en un termini d’una
setmana, la nena aniria a una altra família. I, a més, les instruccions van ser clares: no
podia emportar-se res de la seva ‘antiga’ vida amb la família Cases Curto perquè ara la
nena començaria una ‘nova’ vida.
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Un cop la nova família d’acollida va emportar-se la nena, la família Cases Curto no la va
tornar a veure. Els nous pares no van acceptar ni trucades telefòniques ni visites i la
DGAIA assegura que no podia fer-hi res. Carme Cases va tenir diverses reunions amb
l’administració, primer per queixar-se que no haguessin fet cas de la seva demanda de
convertir-se en família acollidora de curta durada i, en segon lloc, perquè complíssim la
seva paraula de poder tenir una mínima relació amb la nena. Carme Cases assegura
que des de la primera reunió, la DGAIA va deixar clar que havien passat de ser una
família modèlica a ser una família non grata. La Sra. Cases, aleshores, va començar a
mobilitzar-se i a entrar en contacte amb d’altres famílies i explica que, en una de les
reunions la van amenaçar fent referència als seus dos néts.
6.2.

Cas número 2: Família Cárdenas Lafuente36

Francisco Cárdenas i la seva dona, Cristina Lafuente (nom fictici), van voler adoptar un
nen després de 20 anys d’estar junts com a parella estable. Després d’un temps
intentant adoptar a un nadó d’Ucraïna sense èxit, van optar per l’adopció a Catalunya.
Van passar totes les proves corresponents i la DGAIA va assegurar que eren idonis
“com a sol·licitants d’adopció al reunir les condicions necessàries que s’especifiquen en
la valoració psicosocial”. De manera que el juny del 2006 van rebre la notícia que hi
havia una nena de sis mesos per ser adoptada. No s’ho van pensar dos cops i després
d’unes quantes visites a Els Estels, el centre on es trobava la nena, Gina (nom fictici) va
arribar a casa seva en condició d’acolliment preadoptiu. Per tant, amb l’objectiu de,
passat un temps de prova, fer efectiva l’adopció i que la tutela de la nena passés a
mans de la família Cárdenas Lafuente.
Els mesos van passar i els pares i la nena van superar totes les proves a les quals, ells sí,
estaven sotmesos. Havien de fer visites periòdiques a la DGAIA per tal de controlar que
la nena s’estigués adaptant bé. Al cap d’un any de tenir-la en adopció, Francisco
Cárdenas i Cristina Lafuente es van separar i ell va decidir abandonar la casa. No va
tenir lloc un procés de divorci perquè, tot i portar 20 anys junts, mai no s’havien casat.
Aquesta separació, a més, la van fer informant a la DGAIA de tot el procés i establint
un règim de visites per tal que la nena i el pare es continuessin veient. La família va
deixar molt clar a l’administració que es tractava d’una separació com la que pateixen
molts altres pares biològics i que això no havia d’afectar el procés d’adopció.
Un procés que, d’altra banda, no avançava. Després de superar els primers mesos
d’adaptació, la nena hauria d’haver estat posada a nom de Francisco Cárdenas i
Cristina Lafuente, però en aquell moment un problema burocràtic ho va endarrerir tot.
Tal com explica Francisco Cárdenas, Gina quan va néixer no va ser “donada d’alta” al
Registre Civil fins a 6 mesos més tard. Això va generar tot un seguit de problemes
burocràtics que van afectar a l’adopció. Per part de la DGAIA es va assegurar
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reiteradament durant els tres anys que Gina va estar amb la família Cárdenas Lafuente
que només era un “simple paper” i que en el moment que es solucionés anirien a
firmar i es faria efectiva l’adopció. A l’hora de la veritat, però, aquest problema
burocràtic es va traduir en què la tutela encara estava en mans de la DGAIA quan
aquesta va decidir retirar-li als pares i, per tant, tot el procés va ser molt simple per
ells.
Durant els següents dos anys després de la separació, Francisco Cárdenas va refer la
seva vida i tots els informes indiquen que la nena va acceptar bé la nova situació. La
mare, Cristina Lafuente, va tenir més problemes per fer-ho i, de fet, juntament amb la
DGAIA i la seva ex parella van acordar que ella anés a un centre per tractar els
problemes amb l’alcohol. Un dia, arrel d’una forta baralla verbal que Cristina Lafuente
va tenir a la seva feina amb la seva superior i que va transcendir a la DGAIA,
l’administració va recomanar a Francisco Cárdenas que fos ell qui es fes càrrec de la
nena durant un període fins que la mare es refés psicològicament. Cal destacar un
aspecte: Cristina Lafuente és advocada i treballa juntament amb la DGAIA, per aquesta
raó la disputa verbal va arribar de seguida a orelles de la Direcció General.
Durant els següents 15 dies, la nena va mantenir una vida normal tot i que a casa del
seu pare, com succeeix en d’altres casos amb famílies biològiques. Cristina Lafuente
estava superant un procés dur de separació que li havia provocat una depressió, però
ells consideren que en cap cas això era una raó suficient pel que va succeir el dia 12 de
març del 2009 i, encara menys, quan també hi era el pare per fer-se càrrec de la nena.
Aquell dia, Cristina Lafuente i Francisco Cárdenas van ser convocats amb la nena a
primera hora del matí. Com feien habitualment, Gina va marxar a una sala amb una
cuidadora mentre que els pares eren atesos per la DGAIA. No la van tornar a veure.
En aquella reunió van assistir quatre persones a part de Francisco Cárdenas i Cristina
Lafuente: la directora de la unitat jurídica de l’ICAA (Institut Català d’Adopció i
Acolliment), la directiva de la Fundació Parlament, entitat que va realitzar el seguiment
de l’adopció de Gina i dues funcionàries de l’ICAA. Només una de les funcionàries i la
directiva de la Fundació coneixien a la nena. Va ser, però, l’altra funcionària qui va
parlar: “Con todo el dolor de mi corazón, esta aventura que empezamos hace años,
por amor a esta nena, este proceso donde hemos puesto tanta ilusión, no puede
continuar”. I allà van rebre el següent document.
“Resolución ICAA/UTJ/VG: Dado que mediante comunicado interior de fecha 11 de
marzo de 2009 el Área de Acogimientos Familiares y Adopciones de este Instituto
solicita que se deje sin efecto el acogimiento familiar de la menor con los señores
Cárdenas-Lafuente.
Dado que se adjunta el comunicado interior informe técnico de fecha 9 de marzo en el
que consta que la situación actual de la familia acogedora presenta indicadores de
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riesgo, por lo que se propone dejar sin efecto la resolución de este Instituto de fecha 6
de julio del 2006” 37.
Francisco Cárdenas i Cristina Lafuente es van negar a firmar el document i durant una
hora de reunió van intentar que l’administració canviés d’opinió però no van tenir èxit.
Aquella mateixa tarda van aconseguir reunir-se amb la Fiscalia de Menors i allà van
redactar els següent informe 38:
“(...) En abril de 2007 aproximadamente cesaron los comparecientes su convivencia
quedando la menor de hecho con la Sra. Lafuente y con una continua relación del Sr.
Cárdenas con la nena; no obstante la separación de la pareja el deseo de ambos
comparecientes era proseguir con los trámites de adopción, teniéndola con ellos como
cualquier pareja que se separa.
Desde la separación conyugal la Administración paró el procedimiento alegando que
había que estudiar en profundidad la nueva organización de la dinámica familiar.
La Sra. Lafuente a raíz de la separación sufrió un bajón emocional importante
acudiendo al psiquiatra Dr. Menchón con el correspondiente tratamiento
farmacológico, quien la sigue visitando (...)
(...) Las informaciones del seguimiento de la menor que efectuaba la Fundación
Parlamentaria del todo positivos. Desde que la menor vive con ellos desde los 6 meses,
las entrevistas de la Administración con la niña no han superado las 4 o 5 ocasiones. El
pasado 27 de febrero la compareciente que trabaja en el Gabinete jurídico de la
Generalitat, presionada por toda la situación que estaba viviendo, después de tomar
unas cervezas explotó y se enfrentó con la Subdirectora de su departamento (...)
Reconoce que su actitud no fue la correcta, pero la presión que sufre es enorme,
sintiéndose desbordad por la situación. Lo que nunca creyó es que la separarían de su
hija, ya que la Administración tenía conocimiento de su estado emocional y no le
habían hablado depender a la menor. Nunca se cuestionó el cuidado de la menor,
aunque sí se realizaba un seguimiento de ella.”
Quatre dies més tard, Francisco Cárdenas va tenir una nova reunió amb la directora de
la unitat jurídica de l’ICAA i la cap de l’Àrea d’Acolliments Familiars i Adopcions. Segons
Cárdenas, aquí ja va canviar el to de la reunió: “El que més recordo d’aquella reunió va
ser la sensació de maltractament personal”. Assegura que li van dir de mala manera
que, si tingués un fill biològic, també li traurien. Li van retreure ser un pare temerari
per haver deixat a la nena en mans d’una persona incapacitada – en referència a la
mare – i van afegir: “I perquè ho sàpigues, aquesta nena l’adoptaran i molt aviat”.
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El següent pas va ser l’oposició judicial. Van anar a judici (juny del 2009) però la jutge
va desestimar la demanda i va donar la raó a la DGAIA, que assegurava que la nena
havia estat en risc amb la mare i que el pare s’havia desentès de la situació i, com a tal,
no estava capacitat ell tampoc per fer-se càrrec de Gina. Francisco Cárdenas va
recórrer la sentència davant l’Audiència Provincial de Barcelona, però tampoc va rebre
una resposta positiva. Encara ara, cinc anys després, es baralla amb la justícia
intentant, ja no recuperar a la seva filla, sinó que el seu cas no es torni a repetir.
Francisco l’únic que demana ja a la DGAIA és poder tenir contacte amb Gina. Ell entén
que ara seria contraproduent que la nena tornés amb ells després de viure cinc anys
amb una nova família, però el que reclama és que ella pugui conèixer la vida que va
tenir fins els cinc anys.
6.3.

Cas número 3: Salvador Neu i Manel Neu 39

Salvador Neu (nom fictici) és un pare biològic al qual li van retirar la tutela del seu fill a
l’abril de l’any 2012. Manel Neu (nom fictici), amb 11 anys, va anar a parar a un centre
per tal de fer un estudi i refer el vincle amb la mare, segons la DGAIA. Salvador Neu i la
seva mare estan separats des de fa ja molts anys i la seva relació és molt dolenta. De
fet, el nen va arribar a estar escolaritzat en dues escoles diferents: els dies que vivia
amb la mare anava a una i els dies que estava amb el pare a una altra. Amb el pas dels
anys, la relació amb la mare va anar empitjorant fins el punt que al 2011 en Manel va
dir que només volia viure amb el pare. La custòdia del Manel es troba en situació
judicial però encara no hi ha una sentència ferma.
El 19 d’abril del 2013, Salvador Neu és citat per la DGAIA sense explicar el motiu de la
reunió. Un cop allà, li van dir que en aquell mateix moment la policia estava recollint al
Manel de l’escola i li van mostrar la resolució de desemparament. No li expliquen a
quin centre se l’emporten ni com ni quan el podrà veure. En Salvador Neu assegura
que abans no havien obert cap expedient de risc ni tampoc cap compromís sòcioeducatiu per a treballar conjuntament amb els serveis socials.
Per què van actuar així la DGAIA, doncs? Salvador Neu explica que el Manel i la seva
nova parella havien marxat durant la setmana santa de vacances a l’Àfrica. La mare,
mentrestant, va denunciar al seu ex marit per segrest internacional i va demanar a la
DGAIA que actués ràpid perquè estava segura que tornarien a marxar ben aviat i ja no
tornarien.
Neu va començar un procediment als jutjats de Barcelona contra la mesura de la
DGAIA i dies més tard es posa en contacte amb l’EAIA de Consell Comarcal de
Granollers, que són els que havien fet la proposta de resolució de desemparament a la
Generalitat. El que més recorda d’aquella reunió és el tracte: “No hi ha cap raó perquè
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des de les institucions tractin tan malament a la gent. Us asseguro que des que vaig ser
detingut per la policia franquista que no m’havia sentit igual. Et fan sentir miserable;
que no ets ningú; que ets a les seves mans i que la sort del teu fill també dependrà de
com et comportis. Això s’hauria de poder enregistrar”, demana.
Salvador Neu veu per primer cop al seu fill 10 dies després de la retirada de la tutela.
Ho fa en un local on només s’hi fan visites lluny del centre i lluny de la DGAIA. Tenen
una hora cada quinze dies en una habitació sense finestres i amb un educador a l’altra
banda de la taula avaluant cada detall. També pot rebre trucades setmanals: han de
ser de 20 minuts, en Manel parla en altaveu, estan enregistrades i en Manel es troba
en tot moment acompanyat per un educador.
Durant 4 mesos, Manel ha de reunir-se setmanalment amb la seva mare per tal de
poder refer el vincle. La proposta inicial és que el nen vagi a casa de la seva mare una
tarda. Manel, però, no accepta i posa les seves pròpies condicions: “Vaig demanar que
la volia veure en un lloc que no fos casa seva i van decidir que seria a l’escola, un dia a
la setmana, després d’acabar les classes”. Aquesta va ser la dinàmica durant 4 mesos
de Manel. De seguida va començar a presentar símptomes de que no estava a gust en
aquell entorn: “No podia dormir a les nits i em feia molt mal la panxa sempre”. Dues
famílies extenses es van oferir a quedar-se amb Manel a l’estiu: un familiar del seu
pare i la família del seu millor amic. La DGAIA no les va acceptar i va preferir que seguís
al centre.
A fora, Salvador Neu va moure cel i terra per treure’l d’allà. Es va aferrar a les
irregularitats que hi havia en la retirada de la tutela del seu fill per intentar, en el
període cautelar de sis mesos, que la DGAIA canviés d’opinió. “La directora general de
la DGAIA i el sots-director van convocar una reunió amb els seus advocats el dia 5
d’agost i el sots-director no s’explica com és que no s’ha fet l’audiència amb el nen,
obligatori per llei i que la DGAIA s’hagi interposat en un procés judicial que està
pendent de vista. El dia 22 d’agost hi ha una nova reunió en la qual intervenen tot
l’equip que ha treballat en el cas i comunica que Manel sortirà del centre al voltant del
2 de setembre”, explica Neu. La mare no hi va estar d’acord i va deixar constància per
escrit que, tot just ara, les coses començaven a millorar amb Manel i que creia que
havia de continuar un temps més al centre.
6.4.

Anàlisi dels casos

Els tres casos analitzats tenen un punt en comú positiu a l’hora representar les famílies
que es queixen de la DGAIA: tots són molt diferents. Un pare biològic, una família
acollidora i una família adoptiva. En tres perfils tan diferents destaca una mateixa línia
d’actuació de la DGAIA. A la vegada, però, aquests tres relats comparteixen un element
negatiu a l’hora d’avaluar si són situacions aïllades o no: són famílies amb recursos i
estudis que es troben en una situació econòmica còmoda. Precisament aquestes
43

característiques fan que tots tres testimonis tinguin més visibilitat, però, no per això
vol dir que aquest sigui el perfil de la majoria de casos que tracta la DGAIA.
Marta Llobet40, pedagoga de l’EFI 741 de la DGAIA, i Elena Farré42, jutge de família,
asseguren que el perfil habitual de pares que els hi retiren la tutela són “gent amb
perill de marginació social”. De forma complementària i per tal d’integrar també a
aquesta majoria s’ha cregut oportú fer referència a la plataforma Aprodeme. Es tracta
d’una associació nascuda l’any 2009 a través del contacte d’unes poques famílies
espanyoles que van decidir associar-se per tal de defensar els seus drets enfront a
l’administració responsable de menors. El seu fundador és precisament Francisco
Cárdenas. L’associació no rep cap subvenció ni diners de via privada, ni tampoc cobra
quota als seus associats. ¿Què ofereixen? Assessorament en tràmits administratius i
judicials i acompanyament en processos judicials. Han intervingut en prop de 700
casos i actualment compten amb 500 famílies, 250 a Catalunya, segons explica
Cárdenas. Com ja s’ha advertit a l’inici del treball, és difícil fer una aproximació a les
famílies que han patit la retirada de les tuteles dels seus fills perquè és quelcom
totalment confidencial per la DGAIA. Per aquesta raó, només són accessibles aquells
casos que voluntàriament es manifesten a través de les xarxes socials o associacions
com és el cas d’Aprodeme.
6.4.1. Observacions i reflexions a partir dels casos analitzats
6.4.1.1. Comunicació família - DGAIA
La sensació de desemparament que senten els propis pares quan la DGAIA els hi retira
la tutela dels seus fills és un problema que s’identifica en tots i cadascun dels casos
tractats. Elena Farré assegura que això es repeteix en totes les famílies que presenten
oposició judicial: “Ara, per exemple, estic treballant en un cas en el que la mare
m’explica que la DGAIA li diu: ‘Digui el que digui la jutge, no canviarà res perquè
nosaltres ens emportarem la nena igualment’ i això no pot ser”. Aquest to de
superioritat es repeteix en tots els casos analitzats. Les famílies, en comptes de sentirse amb el suport de l’administració per tal de treballar conjuntament perquè els nens
tornin al seu entorn familiar, han de tractar amb uns funcionaris que sovint responen
de mala manera i fan servir el seu poder per espantar els pares.
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No només això. També es pot reconèixer en tots els casos una falta de transparència
envers les famílies. Txon Oiza43, jutge de família, reconeix que el missatge que
l’administració dóna a les famílies acollidores i a les famílies biològiques no és el
mateix. “Quan un nen va a parar a una família d’acollida, el missatge sovint és
‘tranquils, que això va per llarg’. En canvi, als pares se’ls assegura que si compleixen
amb els requisits de seguida podran recuperar els fills i això no és així”. Els plans de
treball són ambigus pel que fa els terminis i els pares es desesperen quan veuen que
passen els mesos, fan cas a l’administració, però el retorn dels seus fills s’endarrereix.
“Cal tenir en compte que quan parlem de nens, 6 mesos o 1 any és molt més temps del
que li pot semblar a un adult”, explica Marisol Ramoneda, psicòloga que treballa amb
famílies que han perdut la tutela dels seus fills.
6.4.1.2.

Règim de visites

Un altre punt en comú en tots els casos tractats són les queixes cap als règims de
visites dels pares biològics amb els seus fills. Aquestes visites no estan regulades per
llei, sinó que és la pròpia administració qui decideix quan temps tenen els pares per
estar amb els seus fills: “Ho determinen els equips en funció del cas de cada nen”,
explica Marta Llobet. Les visites, però, són habitualment molt poques, molt curtes i en
espais que no ajuden a refer el vincle amb els pares.
“Podia veure el meu fill una vegada cada quinze dies en una habitació que semblava un
presó. Ell a una banda de la taula, jo davant i, a la nostra dreta, un educador escoltant
tot el que dèiem per analitzar-ho”, explica el Salvador Neu. Cal recordar que Manel va
anar a parar a un centre per refer el vincle afectiu amb la mare, és a dir, que el pare no
suposava un perill pel nen. A més, durant el període de 4 mesos que va estar al centre,
el Manel era objecte d’estudi, el que vol dir que la DGAIA no havia extret encara unes
conclusions. Ho va fer 4 mesos després i va ser per donar-li la raó al pare. Elena Farré
afegeix: “Això és una cosa que no puc entendre. Puc entendre aquest procediment en
casos extrems però, si l’objectiu de la DGAIA és avaluar com respon el nen al contacte
amb els pares, que els deixin anar a donar una volta i després valorin si el nen arriba
content, si li fa pena acomiadar-se dels pares o arriba plorant”. No cal oblidar que quan
hi ha contacte amb els pares és perquè l’administració ha determinat que el nen podrà
tornar amb ells si compleixen amb el pla de treball proposat.
Moltes de les queixes d’Aprodeme van en aquest sentit. Es queixen que la DGAIA no
els hi torna els nens perquè els informes asseguren que es posen nerviosos quan els
veuen a les visites. “Però com no s’han de posar nerviosos si me’ls van treure amb 6
mesos i 2 anys respectivament i des de fa 18 mesos només els puc veure una hora al
mes en una habitació tancada i vigilada per una persona?”, pregunta Roger, un dels
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pares que demana ajuda a través d’Aprodeme44 per recuperar els seus dos fills que van
perdre per tenir la casa en mal estat. Marta Llobet, però, assegura que s’està treballant
de forma correcta i que tota decisió està consensuada per tot l’equip format per
metges, psicòlegs, pedagogs i juristes. Això sí, també reconeix que si bé sempre
s’hauria de reunir tot l’equip, això no és així en la majoria dels casos a causa del gran
volum de situacions amb les que han de tractar.
6.4.1.3.

Manca d’eficàcia

“La manca d’eficàcia és un dels punts que crec que més s’han de millorar del sistema
de protecció de menors a Catalunya”, opina Farré. D’entrada, hi ha una tendència
sistemàtica a no complir mai amb els terminis de la llei. “Seria molt més senzill si ho
fessin. Els pares tenen un determinat temps per demostrar que poden fer-se càrrec
dels seus fills. Si en aquest temps no ho han demostrat, llavors és que no ho són. I
punt. Però en la majoria dels casos la DGAIA fa pròrrogues i pròrrogues i aquest procés
s’allarga una eternitat”. Això acaba sent contraproduent perquè els nens passen anys
en centres o bé en famílies d’acollida. Si l’acolliment és de curta durada perquè es
preveia que els pares biològics recuperarien ràpid el nen però al final no és així,
possiblement aquest infant passi per diverses famílies d’acollida en aquest període.
Aquesta és l’altra queixa. On està aquí l’interès del menor? Com és que van rebutjar la
proposta de la família Cases Curto de seguir cuidant Maria el temps que fos necessari
perquè la nena no hagués de canviar per tercer cop en un any i mig d’entorn familiar?
La raó és clara: perquè van tenir contacte amb la família biològica. Tant Marta Llobet
com Elena Farré asseguren que això no és recomanable i no és difícil d’entendre per
què. Però, tal com Llobet assegura, cada cas és un món i la DGAIA no va perdre ni un
moment en estudiar si, en aquest cas concret, això podia ser positiu per la nena.
Una altra de les queixes en relació a la manca d’eficàcia són els expedients. L’expedient
de Manel, fill de Salvador Neu, ocupava més de 700 pàgines. “Així són tots”, assegura
Elena Farré. Els expedients són un conjunt d’informes reiteratius, alguns improcedents,
sense ordre i, a vegades, no ordenats ni cronològicament. “En d’altres països
l’expedient no són més de 20 pàgines perquè tot està condensat allà. En canvi aquí és
horrorós. Això fa perdre molt el temps”, explica Farré. Txon Oiza afegeix: “Moltes
vegades m’he trobat que els informes que rebia de nens que estaven en centres o
famílies eren una fotocòpia de l’anterior informe. Res de nou”. Això lliga de nou amb el
testimoni de Carme Cases: “La Maria va viure amb nosaltres durant un any i mig. Saps
quantes vegades va venir un assistent per comprovar que visqués bé? Cap. Mai la van
venir a veure. És més, un dia vaig anar a mirar l’expedient perquè és un dret que tenim
les famílies i en un dels informes asseguren que la nena és feliç en el seu nou entorn i
que té una habitació pròpia per ella sola molt ben equipada. És mentida. La nena
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dormia a la nostra habitació perquè era molt petita i com crèiem que només estaria 6
mesos no vam fer res més”. Per últim, Farré explica també que la tasca de la Fiscalia de
menors és supervisar que la DGAIA funcioni de forma correcta però, segons el seu
parer, “intervé poc i malament”.
Cal tenir en compte, però, una altra dada. De les prop de 8.000 tuteles de la DGAIA al
2013, només un 5% van presentar oposició per la via judicial 45. També cal tenir en
compte la conversa que va tenir Salvador Neu amb la DGAIA en la reunió en la qual li
van comunicar que li retirarien el nen: “Aquí hi ha dos tipus de pares. Els que
col·laboren o els que presenten oposició”. Automàticament, es dóna a entendre que la
DGAIA no veu amb bons ulls que els pares no acceptin la resolució i, tenint en compte
que el perfil habitual d’afectats són famílies desestructurades i sense recursos, això pot
explicar perquè hi ha relativa poca oposició.
En tot cas, l’any 2013 en només 7 casos el jutjat va resoldre que les famílies tenien
raó.46 És a dir, en un 99% dels casos la DGAIA és qui tenia la raó i això també s’ha de
tenir en compte. Això no treu, però, que aquests problemes abans esmentats no
s’hagin de resoldre.
7. Propostes de millora construïdes a partir de les fonts consultades

Després d’haver analitzat quines són les mancances del sistema de protecció de
menors a Catalunya a través de famílies, jutges i psicòlegs, a continuació s’exposaran
tot un seguit de propostes de millora. Aquestes propostes s’han construït en base a les
solucions que plantegen el Síndic a través dels diferents informes, l’associació
Aprodeme i també les jutges.
7.1.

Propostes en relació al funcionament de l’Administració:
7.1.1. Establir un protocol per avaluar les seves actuacions per tal de
poder determinar l’eficàcia i l’eficiència de cada programa i
projecte.
7.1.2. En aquesta mateixa línia, millorar la tasca del la Fiscalia de
Menors en relació amb la DGAIA. Oferir una supervisió molt més
efectiva del seu treball. La Fiscalia hauria de vetllar pel
compliment dels terminis estipulats a la llei i hauria de convertirse en un òrgan d’avaluació constant de la DGAIA, no quelcom
més aviat simbòlic.
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Dada aportada per la jutge Elena Farré a l’entrevista realitzada als jutjats de Barcelona divendres 4
d’abril del 2014.
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Mouzo Quintans, J; Franco, G. (2014, abril 1). Los niños desamparados de la Generalitat. El País.
Recuperat el dia 2 d’abril del 2014 de
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/04/actualidad/1396621195_922784.html (o vegeu annex
pàgina 3).
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7.2.

7.1.3. Millorar les formes. Tant pel que fa al tracte envers les famílies,
com pel que fa a les formes d’actuació de l’administració en la
retirada de les tuteles. Excepte en casos d’extrema urgència, la
retirada de les tuteles no s’hauria de fer mai citant els pares
sense saber el contingut de la citació. “És inadmissible acceptar
la vulneració absoluta dels drets dels infants a acomiadar-se de
la seva escola, dels seus amics, dels seus pares i ni tan sols
permetre que els nens es traslladin amb les seves pertinences
degudament ordenades com si iniciessin una nova vida sense
continuïtat amb l’anterior”, explica Neu.
7.1.4. Regular específicament els drets dels infants tutelats per
l’Administració que recull la llei 14/2010 dels drets i les
oportunitats de la infància i l’adolescència. És a dir, tenir dret a
una atenció individualitzada, dret a tenir assignada una persona
de referència al llarg de tot el procés i dret a formular queixes
amb garanties.
7.1.5. Establir un procediment de queixa per als infants i els
adolescents en acolliment familiar. Segons la llei, l’infant ha de
ser escoltat i el procediment de queixa té com a objectiu
detectar casos en els que això no es fa tot i que l’infant tingui
edat suficient com per fer sentir la seva veu.
Propostes en relació a l’acolliment
7.2.1. Establir uns criteris de seguiment dels acolliments. Segons el
Síndic de Greuges a l’Informe sobre el seguiment dels infants
acollits en família, aquests criteris haurien d’incloure: “protocols
d’actuació per a cada un dels serveis i professionals; la fixació de
les plantilles adequades, circuits de coordinació amb
identificació de la institució responsable, definicions clares i
concretes de les competències i responsabilitats de tots els
agents que intervenen en el recurs d’acolliment familiar” (2013,
p.29).
7.2.2. Establir un professional referent que faci el seguiment de
l’atenció a l’infant i un professional referent per supervisar la
família en l’exercici de les seves funcions i donar-li suport.
7.2.3. Destinar una major inversió a l’acolliment familiar i posar en
marxa una política de potenciació de l’acolliment, amb mesures
de difusió i de sensibilització social.
7.2.4. Potenciar l’acolliment professional com una de les solucions al
baix nombre de famílies acollidores seguint el model d’altres
països. Es pot gestionar la inversió de manera que una part de la
que es destina als centres vagi a parar a la creació d’una xarxa de
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7.3.

famílies professionals que permeti que hi hagi menys nens als
centres.
Propostes en relació al règim de visites
7.3.1. Flexibilitzar les visites. S’entén que això variarà en funció del cas,
però partir de la base de més visites, més llargues i entorns que
no siguin una habitació tancada amb un vigilant. En definitiva,
afavorir que el nen pugui actuar de la forma més natural
possible per avaluar quina és la relació amb els progenitors, que
no deixa de ser l’objectiu d’aquestes visites. Això encara
s’accentua més quan el nen es troba en un procés d’estudi. Les
visites haurien de ser molt més freqüents.
7.3.2. Flexibilitzar els horaris de les visites. Oferir horaris als caps de
setmana i també a les tardes de forma que les visites puguin
compaginar-se amb el treball. A molts pares se’ls exigeix que
trobin una feina estable com a part del pla de recuperació dels
seus fills però després se’ls convoca a les 10:30h del matí i, si no
poden venir, això quedarà reflectit a l’expedient com “els pares
no col·laboren”.

Per últim, cal destacar que una de les primeres propostes de l’associació Aprodeme és
traslladar la consideració de desemparament a l’àmbit judicial, on ja estava abans de la
llei de 1989. Elena Farré assegura que aquesta mesura es pot estudiar però que la
realitat és que avui dia és inviable. La intervenció judicial equivaldria a una major
garantia però no cal oblidar que Espanya compta amb un nombre molt baix de jutges,
per sota de la majoria de països europeus. Això suposaria ara mateix el “col·lapse
absolut”47 de la justícia a Catalunya i a Espanya.
8. Conclusions
Després d’haver realitzat aquest treball, el primer que constato és la complexitat de la
tasca que duu a terme la DGAIA. Ni tot és blanc ni tot és negre. Sembla una obvietat,
però no ho és tant. M’explico. Vaig decidir fer aquest treball després d’haver coincidit
un dia amb famílies indignades amb l’administració. Em van explicar les seves històries
i, amb elles, també em van traslladar la seva indignació. Vaig descobrir de cop un món
que abans ignorava i vaig poder sentir la impotència d’aquelles persones que estaven
allunyades dels seus fills perquè així ho havien decidit uns quants i, a priori, sense
motiu suficient.
Moltes d’aquestes famílies acusaven a la DGAIA de coses tan greus com ‘prendre nens’
per fer negoci. De manera que, quan vaig començar el treball, el meu objectiu principal
47

Elena Farré, jutge de família. Entrevista realitzada personalment a Barcelona als jutjats de Barcelona
divendres 4 d’abril del 2014.
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era poder demostrar la seva tesi. No ha estat possible. A mida que vaig avançar la
investigació em vaig trobar amb una realitat ben diferent. Una realitat amb molts
matisos i moltes interpretacions. El treball, doncs, s’ha anat reformulant amb el pas
dels mesos. La DGAIA no sempre actua de la millor manera possible, però els seus
professionals treballen convençuts que fan la seva feina de la millor manera possible.
Cal destacar, però, que les mancances que presenta el sistema de protecció de menors
que estan exposades al llarg d’aquestes pàgines són motiu més que suficient per fer un
treball. No podem parlar de negoci, però sí que s’han detectat una manera d’actuar
que es repeteix en tots els casos tractats i que, segons altres professionals experts en
la matèria – psicòlegs i jutges de família – no és la correcta. És inadmissible el tracte
que reben moltes famílies per part de la DGAIA i s’haurien de revisar – o crear –
protocols per assegurar l’eficiència i l’eficàcia de l’actuació de l’administració, que
acaba perjudicant directament al menor.
D’altra banda, la DGAIA no pot perdre de vista que qualsevol mesura ha de partir de
l’interès superior de l’infant. Aquest interès passa per escoltar el menor en les
condicions que especifica la llei i fer-lo partícip dels seus drets. No es pot entendre que
hi hagi nens com Manel, d’11 anys, que no puguin expressar la seva opinió abans de
ser traslladats a un centre. En aquest sentit, els règims de visites també haurien de ser
supervisats: tan en freqüència com en l’espai on tenen lloc les visites. Com s’explica
que si s’està treballant perquè un nen pugui tornar amb la seva família biològica,
estigui durant mesos o inclús anys, veient als seus pares una hora al mes en una sala?
A més, cal no oblidar el problema de la manca de famílies acollidores alienes i la
manca, per part de l’administració, d’una aposta decidida per implantar aquest recurs
que, segons els experts, és el més recomanat. Un dels obstacles pel desenvolupament
de l’acolliment familiar és el seu caràcter voluntari. S’ha de fomentar l’acolliment
professional, amb la inversió econòmica que correspongui, per tal d’evitar que hi hagi
nens que es troben en centres perquè no hi ha prou famílies per tots.
En definitiva, aquest treball mostra les mancances del sistema de protecció de menors
a Catalunya. Els errors poden tenir cabuda en qualsevol àmbit, però quan es tracta de
menors i de situacions tan delicades com les que viuen aquestes famílies, és
preocupant que es detectin problemes de base com els que s’exposen al llarg del
treball. Tot i així, no deixa de ser una situació que passa molt desapercebuda en els
mitjans de comunicació i també en l’opinió pública.
Per últim, aquest treball s’ha centrat en explicar el funcionament del sistema de
protecció de menors a Catalunya i a exposar el conflicte existent entre la DGAIA i
algunes famílies, però, un altre dels temes en els que es podria aprofundir és en els
centres residencials. Al llarg del treball se’n fa referència, tot i que de forma superficial.
Els centres són, en la seva gran majoria, privats i, segons diverses fonts no oficials,
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reben prop de 4.000€ al mes per cada nen. Són xifres molt elevades que, com a mínim,
fan sorgir la pregunta de si no es podrien invertir més diners en el desenvolupament
de l’acolliment familiar o en l’ajuda directa a les famílies que tenen problemes
econòmics per mantenir els seus fills.
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REPORTATGE
Segona part del treball de fi de grau

Els pares ‘desemparats’ de la DGAIA
El conflicte entre la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i
algunes famílies que han perdut la tutela dels seus fills revela errors, males formes
envers els pares i presumptes irregularitats en l’actuació de l’administració
Alejandra Llambés Ortiz
5 anys, 2 mesos i 15 dies. És el temps que fa que Francisco Cárdenas no veu a la seva
filla, Gina (nom fictici). El 12 de març del 2009, el que havia de ser una reunió ordinària
amb la Direcció General de la Infància i l’Adolescència (DGAIA), va acabar convertint-se
en un malson del qual els pares de Gina encara avui no han despertat. Aquell dia, com
era habitual quan visitaven les oficines de la DGAIA, la nena va marxar a una habitació
mentre Francisco Cárdenas i Cristina Lafuente (nom fictici) es reunien amb els
assistents socials. ‘Fins després’, li van dir a Gina. Però aquelles paraules no van ser les
correctes perquè no la van tornar a veure mai més.
“Ens van dir que aquesta aventura que havíem començat feia tres anys,
malauradament havia d’acabar i que la nena no podia continuar vivint amb nosaltres”,
explica Cárdenas. Gina havia estat adoptada per la família Cárdenas Lafuente quan
tenia només 6 mesos i aquell dia, de cop i volta, tot el món que coneixia es va ensorrar
en uns minuts. Mai més no va poder tornar a la que era casa seva, ni va poder
recuperar la seva roba, ni les seves joguines ni, per suposat, tenir contacte amb qui ella
considerava els seus pares. Aquell dia, Gina, amb tres anys, va haver de començar una
nova vida. Perquè? Segons la DGAIA, per protegir el benestar de qui des d’aquell dia va
deixar de ser la seva filla.
Què és la DGAIA?
Qui té el poder per decidir que uns pares ja no poden fer-se càrrec dels seus fills? A
Catalunya, la DGAIA. La Generalitat de Catalunya és qui té la competència en matèria
de protecció dels infants i dels adolescents i la DGAIA és l’organisme que promou el
benestar dels menors d’edat en alt risc de marginació social amb l’objectiu de
contribuir al seu desenvolupament personal. Una tasca tan delicada com necessària: és
imprescindible protegir un col·lectiu tan vulnerable com són els menors de les
negligències familiars.
A la vegada, però, no tots els casos són blanc o negre. “Si el nen presenta signes
evidents de maltractament, no hi ha discussió, però habitualment les decisions són
força més complicades”, explica Elena Farré, jutge de família. La DGAIA es mou en un
món gris ple de matisos on la interpretació dels assistents socials marca la vida de les
famílies. “Encerten moltíssimes més vegades que no pas s’equivoquen”, adverteix
Farré. Això, però, no evita el conflicte: el d’aquelles famílies que no estan d’acord amb

la resolució de desemparament dels seus fills. Un conflicte greu perquè la DGAIA
compta amb un gran poder: no necessita cap jutge per ‘quedar-se’ amb la tutela d’un
nen. Després, els pares tenen tot el dret a presentar oposició judicial si no estan
d’acord amb la decisió però és un procés llarg i el menor el viu lluny de casa.
El desemparament de les famílies
“No ho estàs entenent. Si tinguessis un fill biològic, també te’l trauríem”. Segons
Francisco Cárdenas, són les paraules que va pronunciar l’assistent social de la DGAIA
que el va atendre en la primera reunió després de perdre la tutela de la seva filla. “El
que més recordo d’aquell dia és la sensació de maltractament personal. Em van tractar
com si fos un delinqüent”. La DGAIA va separar Gina dels seus pares després de
considerar que l’estat de la seva mare suposava un risc per la nena. “Nosaltres ens vam
separar un any després d’adoptar la Gina, cosa que l’administració sabia. Érem com
qualsevol altra família divorciada. La meva ex dona va patir una depressió i per aquesta
raó amb la DGAIA vam acordar que era millor que la nena visqués amb mi fins que ella
millorés”, explica Cárdenas. Però l’administració va canviar d’opinió i en un tres i no res
Gina va desaparèixer de les seves vides. “Les reunions posteriors amb la DGAIA van ser
horroroses. Ningú semblava entendre que jo era el seu pare i que estava en condicions
de fer-me càrrec d’ella, però el que mai podré entendre són les formes. Em van faltar
al respecte”.
Francisco Cárdenas va anar a judici però tampoc no el va guanyar: “La DGAIA sempre
es presenta davant la justícia amb l’avantatge que ella és qui defensa els drets del
menor. En realitat, l’administració ja t’ha jutjat”. La jutge li va donar la raó a la DGAIA
al·legant que el pare havia permès que la menor estigués a càrrec d’una persona que
en aquell moment no es trobava capacitada per cuidar a un nen petit. “Des d’aleshores
no he parat de lluitar i penso seguir fent-ho”.
La sensació de maltractament que va patir Francisco Cárdenas durant tot el procés
administratiu amb la DGAIA és quelcom que es repeteix massa sovint, tal i com
reconeix la pròpia Elena Farré, jutge de família. “És el seu modus operandi. Ara, per
exemple, estic treballant en un cas en el que la mare m’explica que la DGAIA li diu:
‘Digui el que digui la jutge, no canviarà res perquè nosaltres ens emportarem la nena
igualment’, i això no pot ser”. Encara que la DGAIA tingui raó a l’hora de retirar una
tutela, quan els pares biològics estan treballant per poder recuperar els seus fills és
difícil d’entendre que l’actitud de l’administració no convidi a la col·laboració. “Parlem
de moltes famílies que no ho saben fer millor, que s’esforcen i que es troben amb un
assistent social que posa traves, en comptes d’animar-los”, diu Farré.
“Aquí tenim dos tipus de pares. Els pares col·laboradors, que són aquells que accepten
la resolució, i els pares no col·laboradors, que són aquells que opten per anar per la via
judicial”. Són les primeres paraules que, segons Salvador Neu (nom fictici), va

pronunciar un funcionari de la DGAIA quan va començar la reunió per explicar-li que la
policia s’estava emportant en aquell moment el seu fill de l’escola per portar-lo a un
centre. Salvador Neu, professor universitari de 57 anys, és pare de Manel, un nen de
12 anys que va estar quatre mesos en un centre per “refer el vincle amb la seva mare”,
tal com indica l’expedient de 700 pàgines que Neu arrossega amunt i avall quan ha de
parlar de “l’infern” que va haver de viure el seu fill durant 136 dies.
“Van tancar el Manel a un centre i només el podia veure cada 15 dies a una sala que
semblava una presó i amb una tercera persona asseguda a la taula escoltant la nostra
conversa”, assegura Neu. Aquesta és una altra de les queixes generalitzades que giren
entorn la DGAIA. Com s’explica que si s’està treballant perquè un nen pugui tornar
amb la seva família biològica, estigui durant mesos, o inclús anys, veient els seus pares
una hora cada 15 dies en una sala amb una persona vigilant? “Aquesta no és la via per
afavorir una bona relació entre pares i fills. L’entorn i les circumstàncies poden afectar
de forma negativa al vincle patern filial”, assegura Marisol Ramoneda, psicòloga que
treballa amb famílies que han perdut la tutela dels seus fills.

Com s’explica que si s’està treballant perquè un nen pugui
tornar amb la seva família biològica, estigui durant mesos, o
inclús anys, veient els seus pares una hora cada 15 dies en una
sala amb una persona vigilant?
Els règims de visites no estan regulats per la llei, sinó que és la pròpia administració qui
decideix quan temps tenen els pares per estar amb els fills. Cal recordar que Manel
Neu va anar a parar a un centre per refer el vincle afectiu amb la mare, amb la qual el
nen no hi volia viure. És a dir, que el pare no suposava un perill. A més, durant el
període de 4 mesos que va estar lluny de casa seva, Manel era objecte d’estudi, el que
vol dir que la DGAIA no havia extret encara unes conclusions. Ho va fer 136 dies
després i va ser per donar-li la raó al pare. Elena Farré afegeix: “Això és una cosa que
no puc entendre. Puc estar d’acord amb aquest procediment en casos extrems però, si
l’objectiu de la DGAIA és avaluar com respon el nen al contacte amb els pares, que els
deixin anar a donar una volta i després valorin si el nen arriba content, si li fa pena
acomiadar-se dels pares o si arriba plorant”. Cal no oblidar que quan hi ha contacte
amb els pares és perquè l’administració ha determinat que aquest podrà tornar amb
ells si compleixen amb el pla de treball proposat.
La DGAIA és conscient de les queixes de moltes famílies, però les entén com quelcom
lògic que forma part del procés. “És molt normal que els pares no estiguin d’acord amb
la resolució i és normal que es manifestin i es queixin. Tenen tot el dret. Però nosaltres,

quan actuem, és perquè s’ha fet un treball molt gran al darrera i tenim la certesa que
el nen no està bé. No podem deixar que les seves queixes ens afectin. El que han de fer
és demostrar-nos que poden canviar. Alguns ho aconsegueixen i altres no”, argumenta
Marta Llobet, pedagoga de la DGAIA. L’administració es mostra oberta a fer entendre i
defensar la seva forma de treballar, això sí, quan les preguntes tracten casos concrets,
s’acaba la comunicació: “És confidencial”, sentencia Llobet quan s’intenta fer
referència a Salvador i Manel Neu.
La manca d’eficàcia i la repercussió sobre les famílies
“La DGAIA pot fer resolucions de desemparament i retirar la tutela d’un menor sense
intervenció judicial perquè és l’única forma d’accelerar un procés que ha de ser ràpid.
El nen pot estar en perill i s’ha d’actuar”, explica Marta Llobet. Aquesta celeritat a
l’hora de prendre la decisió de separar el nen de l’entorn familiar contrasta amb el
laberint burocràtic en què entren els pares després de ‘perdre’ els seus fills. “La
sensació és que un cop t’han tret el nen, recuperar-lo és pràcticament impossible”,
explica Carme Cases. La Sra. Cases va acollir una nena des dels 2 mesos fins l’any i mig.
Quan va passar a una nova família – era un acolliment de curta durada -, tota
comunicació amb la família Cases va quedar tallada, tot i que la DGAIA li havia
assegurat que no succeiria: “Ni trucades, ni visites, ni res. No es va emportar de casa ni
la seva roba, ni les seves joguines. Vam demanar a l’administració que li deixés
emportar-se la seva nina preferida perquè no s’enyorés però la resposta va ser que la
Maria (nom fictici) havia de començar una nova vida”.
La DGAIA no roba nens, en contra del que argumenten algunes famílies, però està lluny
de ser perfecta i els errors no haurien de tenir cabuda quan es tracta del sistema de
protecció de menors. Un sistema que cada any té sota la seva tutela més infants i
adolescents. L’any 2013, 7.104 nens van ser tutelats per la DGAIA. Tot i que es detecta
un cert decreixement des del 2010 (7.985 nens), la tendència és clarament ascendent
des de l’any 2002, quan la Generalitat va tutelar ‘només’ 5.881. “L’augment del
nombre de nens tutelats només vol dir que els nostres recursos han crescut i, per tant,
que podem fer una millor feina”, comenta Llobet.
“La DGAIA podria fer les coses molt millor, en tots els sentits. Sense anar més lluny,
moltes vegades als jutges ens envien informes que són una fotocòpia d’una fotocòpia.
En alguns casos el control sobre els nens que es troben en centres o en famílies
d’acollida és quasi nul i en d’altres és excessiu”, comenta Txon Oiza, jutge de família ja
jubilada.
Carme Cases i el seu marit van cuidar Maria durant 18 mesos i, en aquest temps, la
DGAIA no es va acostar mai a casa seva per controlar que tot estigués correcte: “No
van venir però no em preocupava perquè quan havíem de portar la nena a les visites
amb els pares, l’assistent social ja veia que es trobava bé. El que em va sobtar és que

quan vaig demanar la revisió de l’expedient vaig veure que hi havia un informe sobre
les condicions en les que vivia la nena a casa nostra. Segons aquest informe, ella
dormia en una habitació tota sola però això és mentida. La Maria no tenia cap
habitació per ella. Dormia amb nosaltres perquè era petita”, relata la Sra. Cases.

“La DGAIA podria fer les coses molt millor, en tots els sentits.
Sense anar més lluny, moltes vegades als jutges ens envien
informes que són una fotocòpia d’una fotocòpia”
Maria havia d’haver viscut només 6 mesos amb la família Cases Curto. Es tractava d’un
acolliment d’urgència i diagnòstic i tant Carme Cases com el seu marit eren conscients
que el temps amb la nena estava comptat. Contra tot pronòstic, la DGAIA els va donar
la possibilitat de, passat aquest temps, seguir fent-se càrrec de la nena una temporada
més perquè “la mare biològica estava a punt de poder-la recuperar i així la nena no
havia de canviar un altre cop d’entorn familiar”, explica Cases. No s’ho van pensar dos
cops. Un any i mig després, però, l’administració va canviar d’opinió. Carme Cases i el
seu home van ser notificats conforme la nena canviaria de llar abans de tornar amb la
seva mare. Tots dos van remoure cel i terra perquè es quedés el temps que fes falta
abans no la pogués recuperar la seva mare, però la DGAIA no va acceptar. Ja han
passat quatre anys des del dia que va marxar i encara no ha tornat amb la seva mare
biològica.
El cas de Manel és potser un dels més rellevants. Després de quatre mesos en un
centre, la pròpia DGAIA va sol·licitar que el nen tornés amb el pare abans de la
finalització dels sis mesos d’estudi i diagnòstic estipulats en un inici. “Si hagués seguit
el procediment de la DGAIA estic segur que el Manel encara seria al centre. Vaig haver
de moure cel i terra perquè s’adonessin que s’estaven equivocant amb el meu fill”,
explica el seu pare, Salvador Neu. Els quatre mesos fora de casa, però, ja no
s’esborraran mai més al cap de Manel. La DGAIA té dret a rectificar, el problema és el
temps que triga en fer-ho i, de fet, el poc habitual que és que ho faci.
Setmana rere setmana hi ha petites concentracions arreu de Catalunya de pares que es
manifesten contra la DGAIA i que demanen ser escoltats. “És com xocar amb una paret
una vegada i una altra. No hi ha manera d’avançar”, comenta la Sra. Cases. Això, però,
podria estar canviant progressivament. Des del febrer del 2013, Mercè Santmartí és la
nova directora general de la DGAIA i totes les famílies consultades consideren que,
amb ella, s’ha fet un pas endavant en la comunicació. No només això. L’associació
Aprodeme, de la qual Francisco Cárdenas n’és el fundador, va néixer el 2009 com una
plataforma online de contacte i suport entre famílies espanyoles que reclamen els seus
fills a l’administració responsable de menors. A Catalunya, 500 persones formen part

actualment d’Aprodeme, segons Cárdenas. El 2011 van presentar a la DGAIA un llistat
de peticions de millora en relació a la retirada de tuteles dels menors a Catalunya i, des
de fa uns mesos, han començat a veure els primers resultats. Ja han aconseguit que els
pares puguin emportar-se una còpia dels expedients dels seus fills – abans només es
podien consultar a les seves oficines – i “s’està a punt d’aconseguir que totes les
reunions entre pares i administració estiguin enregistrades”, explica Cárdenas.
“És un dels sistemes més garantistes que podem trobar a Europa”, recorda Farré.
“Només un 5% de les famílies a qui li han retirat la tutela dels nens demanen anar a
judici i la gran majoria de les vegades la justícia dóna la raó a la DGAIA”, afegeix. Això
no amaga, però, uns problemes de base que afecten directament als nens i que s’han
de solucionar. Manca d’eficàcia, males maneres i errors que es reprodueixen massa
sovint. Sembla que l’arribada de Mercè Santmartí al capdavant de la DGAIA s’ha
traduït en una mirada un pèl més encoratjadora de cara al futur. Encara, però, queda
molta feina per fer.
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A continuació es presenta un breu recull d’articles publicats a la premsa catalana entre
l’any 2008 i l’any 2014 que representen el perfil de continguts apareguts a la premsa
en relació a la temàtica del treball. Menys en el cas de l’article Los hijos desamparados
de la Generalitat – que va ser publicat en el decurs de l’elaboració d’aquest treball de
final de grau -, la resta tenen com a característica principal que no donen veu a totes
les parts implicades i que sovint es centren en el punt de vista de les famílies afectades
sense oferir una visió més contrasta del conflicte amb la DGAIA (segurament perquè
tampoc era el seu objectiu inicial).
D’altra banda, aquí apareixen tres formats de publicacions. Tres reportatges (el
número 1, 6 i 7 segons l’índex), dues notícies informatives de concentracions de
famílies contra la DGAIA (4 i 5) i dos articles d’opinió (2 i 3).
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Los hijos desamparados de la Generalitat1
8.000 niños están tutelados por la Administración catalana, el 25% de los que lo son en toda
España
El País – Abril, 2014
JESSICA MOUZO QUINTÁNS / GUSTAVO FRANCO
No entiendo por qué vinieron con la Policía para llevarme. Tengo 11 años, no creo que hubiese
podido escapar”. Manel recuerda el primer día de los 136 que pasó internado en un centro de
acogida de Barcelona. Eran las 10.00 del 19 de abril de 2013, cuando un dispositivo de técnicos
de servicios sociales y Mossos d’Esquadra se presentó en una escuela de Premià de Mar
(Barcelona) con la orden de llevárselo. “Compañeros, profesores y padres estaban delante
cuando me metieron en la furgoneta. Fue como en las películas”, asegura el menor.
Al mismo tiempo, a unos 30 kilómetros de allí, en la sede barcelonesa de la Dirección General
de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat de Cataluña, un
funcionario comunicaba al padre que Manel (nombre ficticio) no volvería a casa antes de seis
meses. Lo habían convocado a la misma hora en la que su hijo salía escoltado rumbo a un
centro de acogida. Al padre le explicaron que era una medida “provisional” mientras se
realizaba un “estudio”. “En aquella reunión supe por primera vez lo que es una resolución de
desamparo”, recuerda S. N., un neurocientífico de 58 años. El motivo del desamparo fue una
supuesta “especial conflictividad” del padre denunciada por la madre, separados. Sin embargo,
cuatro meses después, la Generalitat reculaba y suspendía la medida protectora. La resolución,
firmada por dos altos cargos de la DGAIA, concluyó que no había motivos para separar a Manel
de su padre y mantenerlo interno y casi incomunicado con su familia.
Experiencias como la de Manel han desencadenado una oleada de protestas contra las
actuaciones de la DGAIA en los procesos de protección de menores. Unos trescientos padres,
organizados en varias plataformas, denuncian el “excesivo celo” de la institución catalana para
retirar la tutela a los padres biológicos. “La Administración investiga, juzga y ejecuta. La
impunidad de los técnicos es total y las familias son como enemigos. No es un sistema
garantista”, protesta Francisco Cárdenas, presidente de la Asociación para la Defensa del
Menor, una de las asociaciones que acumula más denuncias. Del medio millar de quejas que
ha recogido su entidad en toda España, 200 son de familias catalanas. La Asociación para la
Defensa de los Derechos de los Niños y las Niñas (Adenicat) y la recién constituida Real Rights
for Children Stop Desamparament son las otras entidades que denuncian la praxis de la DGAIA
y suman otras 20 y 60 quejas, respectivamente.
En el centro de la polémica está la actuación de los técnicos de la DGAIA, que evalúan las
situaciones de las familias cuando detectan supuestos factores de riesgo de desamparo. Los
padres denuncian “la arbitrariedad” con la que los técnicos hacen sus informes y critican la
1

Mouzo Quintans, J; Franco, G. (2014, abril 1). Los niños desamparados de la Generalitat. El País.
Recuperat el 20 de abril del 2013 de
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/04/actualidad/1396621195_922784.html
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ausencia de una figura jurídica imparcial que medie entre la versión de la Administración y la
de los padres. Al tratarse de un proceso administrativo, la DGAIA toma las decisiones de forma
unilateral y se ejecutan en el momento. Pero los padres, si quieren oponerse, tienen que
iniciar un proceso administrativo y judicial más largo y costoso.
A. M. tardó cuatro años en revertir la decisión administrativa que la separó de su hijo a los tres
días de dar a luz. “Todos los documentos adjuntados [por los técnicos de Bienestar Social]
efectúan el seguimiento de una enfermedad que la madre no padece”, rezaba la sentencia
judicial que le devolvió la tutela del niño. La Generalitat se opuso a esta sentencia y la
Audiencia Provincial volvió a ratificarla en marzo de 2011. “No ha sido fácil recuperar el tiempo
perdido con mi hijo y vivir con la desconfianza hacia los servicios sociales”, reconoce A. M.
El paso por los tribunales produce un desgaste emocional para las familias. No solo por el largo
proceso, sino por los efectos que las medidas de protección tienen sobre las relaciones
paterno-filiales. En diciembre de 2011, un juzgado de Barcelona dijo sobre el caso de Cristina
Moncada: “No se acaba de comprender el escaso contacto de la madre con sus hijos, ceñido a
una hora al mes, que más parece una sanción a la progenitora que una medida de protección
de los menores”. El juez advirtió que este régimen hacía “inviable plantearse cualquier
alternativa seria de que la madre pueda ejercer el papel que le corresponde”.
Las denuncias contra las actuaciones de la DGAIA han llegado incluso hasta la plataforma de
peticiones online Change.org, donde unas 15 familias han conseguido más de 100.000 firmas
de apoyo a su causa. “Nosotros no nos posicionamos, pero sí es cierto que hemos detectado
una tendencia, un patrón común de quejas contra la actuación de la DGAIA”, señala un
portavoz.
También algunos jueces han avalado las denuncias de los padres con sentencias judiciales que
fallan en favor de las familias, calificando de “desproporcionadas” las medidas tomadas por la
Administración.
La directora de la DGAIA, Mercè Santmartí, asegura que el sistema catalán de protección de
menores “es el más garantista de toda España” y las actuaciones están dirigidas a “favorecer el
retorno con las familias biológicas”. Con cerca de unas 8.000 tutelas tomadas por la
Administración en 2013, Santmartí ha reconocido que “solo” una media de 7,6 medidas de
desamparo son revocadas por imperativo judicial cada año.
El absentismo escolar, síntomas físicos o emocionales de maltrato o abandono, negligencia por
parte de los padres en el cuidado cotidiano de sus hijos, o incluso un conflicto crónico entre los
progenitores son algunos de los indicios que alertan a los servicios sociales para intervenir.
Cuando se declara a un menor en desamparo, la Administración retira la patria potestad y
asume la tutela del niño, apartándolo de su núcleo familiar en centros o familias de acogida.
Durante 2013, 7.871 menores de edad estuvieron tutelados por la DGAIA. Cataluña suma
alrededor del 24% de los menores tutelados de toda España, según datos del Ministerio de
Sanidad de 2011.
A pesar del breve paso de Manel por un centro de acogida, su expediente llegó a acumular
más de 700 folios. Desde la detección del supuesto riesgo hasta la resolución de desamparo,
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intervienen una retahíla de profesionales que actúan, transversalmente, emitiendo una cadena
de informes sobre el menor. Los servicios sociales básicos son el primer eslabón del entramado
burocrático, y actúan frente a “las alertas que puedan detectarse desde la escuela, centros
sanitarios, familia, vecinos o el teléfono de asistencia a menores”, explica Santmartí. Según la
gravedad de los factores de riesgo, se decide asistir a las familias desde las estructuras básicas
de apoyo o derivar su expediente a los equipos de atención a la infancia y a la adolescencia
(EAIA), brazos ejecutores de la institución. Tras un seguimiento médico y psicosocial del menor
y su entorno, los técnicos deciden si puede permanecer dentro del núcleo familiar, bajo un
exhaustivo control, o conviene apartarlo de su familia.
Aunque el procedimiento habitual atraviesa todos los estamentos de la cadena de servicios
sociales, la DGAIA tiene legitimidad para saltarse los eslabones y aplicar inmediatamente,
como en el caso de Manel, una medida cautelar de desamparo y asumir la tutela del niño.
Fueron necesarios cuatro meses de abogados y papeleo burocrático, cubriendo instancias y
poniendo reclamaciones, para impugnar el desamparo de Manel. Mientras el niño permanecía
casi incomunicado en un centro de acogida, su familia sacaba fuerzas de flaqueza y conseguía
que la misma Administración que lo apartó de su casa, suspendiese la medida.
“No se ha atendido la versión del niño, que se negaba a vivir con su madre. Se le ha separado
contra su voluntad de su padre [con el que estaba de vacaciones] y ha sido obligado a vivir con
su madre. Ante la situación actual, sin duda perjudicial para el menor, cabe evitar los posibles
daños que mantener esta intervención coactiva puede tener”, aseguraba la resolución, firmada
por dos altos funcionarios de la DGAIA, que revocaba el desamparo.
El tiempo en el que los hijos de la Generalitat transitan por los centros y pasan de una a otra
familia de acogida, también es objeto de polémica. Lo común es oponerse por la vía
administrativa, con un plazo de tres meses desde que se ha decidido el desamparo. Después, si
esto no resuelve las diferencias, llega la larga travesía judicial. “La celebración del juicio tarda
un año”, asegura Cárdenas, de Aprodeme.
“Al igual que los juzgados de violencia de género, debería haber uno especializado para estos
casos, con capacidad para actuar con celeridad”, apunta Juan José Márquez, fiscal decano de
Menores de Barcelona. Cárdenas, por su parte, defiende que los jueces participen en todo el
proceso y sean ellos los que decidan las medidas protectoras: “Si hubiera más mecanismos de
control todos saldrían ganando; sin embargo, primero retiran al menor y luego se hace la
reclamación”, añade.
“Las formas actuales, como ir a buscar menores en las escuelas con mossos d’esquadra, son
completamente desechables”, puntualiza Silvia Giménez Salinas, abogada especialista en
derecho de familia y exdecana del Colegio de Abogados de Barcelona. El responsable del área
de menores del Colegio de Trabajadores Sociales de Cataluña, David Nadal, insiste en “trabajar
con transparencia y de forma clara” con las familias: “Lo que no tiene que ocurrir es que a las
familias les llegue la notificación por sorpresa. Hay que cuidar todo el proceso y trabajar con
respeto con ellos”.
Aunque en el caso de Manel fue la misma DGAIA quien, motu proprio, revocó el desamparo
aplicado cuatro meses atrás, los jueces también han cuestionado las medidas protectoras y
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han fallado en favor de las familias, devolviendo la patria potestad a los padres. La directora de
la DGAIA asume los errores como “un riesgo” que están dispuestos a correr: “A lo mejor ha
habido un exceso de protección en 7,6 casos, pero asumimos el riesgo por los otros 7.000 en
los que no nos equivocamos”.
Con el fin de recuperar la tutela de su hija, Sille Soo demostró en 2009, y así lo ratifica la
sentencia judicial del caso, que había “muy serias dudas de que las medidas fueran
proporcionales a la realidad que se planteaba” y que “no ha resultado suficientemente
probado que la menor no estuviera bien atendida”. También, en diciembre de 2010, el juzgado
de primera instancia número 19 de Barcelona apreció, en referencia a los dos hijos de J. N.,
que aunque “los problemas de higiene, por graves que fueran, podían haber dado lugar a una
intervención domiciliaria para atajarlos, difícilmente pueden justificar la retirada de la patria
potestad a los padres”. Además, el plan de mejora impuesto a J. N. introducía, según el auto
judicial, “exigencias inadmisibles en un Estado de derecho”, como “acudir a un centro de
planificación familiar para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión
sexual”. La jueza consideró la exigencia “del todo impertinente y atentatoria a la dignidad de
los padres”.
Mientras la Administración y los padres se disputan la razón y el proceso administrativo
continúa sus tempos, los niños esperan, lejos de su hogar. Los profesionales de servicios
sociales y las leyes vigentes priorizan la acogida familiar por encima del internamiento de los
menores en centros. Sin embargo, la falta de familias de acogida aboca a un 40% de los
menores tutelados a permanecer institucionalizados en residencias.
Manel fue uno de los 3.275 menores catalanes que pasó en 2013 por un centro de acogida.
Mientras se resolvía su situación en los despachos de la Administración, permaneció en un
Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) en la comarca del Maresme (Barcelona). “Me
preguntaron si me quería cambiar de ropa. ¿Cambiar de qué? ¡No tenía ropa! También me
preguntaron si me había hecho pipí o caca encima, pero les dije que no. Entonces me dijeron
que no debía sentir vergüenza, porque era normal que la mayoría de niños lo hicieran en los
pantalones cuando los llevaban al centro”, recuerda el chico.
Los menores son enviados a diferentes tipos de centros, según su propia situación. Afirma la
Administración que en los CRAE como el de Manel se acoge a los niños que vienen de un
medio familiar inexistente, deteriorado o con graves dificultades para cubrir sus necesidades
básicas. Los Centros de Acogida, por su parte, alojan a menores que deben ser separados de su
núcleo familiar mientras se realiza el diagnóstico de la situación. La ley dice que ambos tipos
de centros han de ser abiertos y estar integrados en una comunidad. En la práctica, el acceso
es restringido a los padres y la comunicación reducida a horarios muy limitados. Además, los
Centros Residenciales de Educación Intensiva (CREI) reciben, según la DGAIA, a los menores
tutelados que presentan alteraciones de la conducta. Ahí existen celdas de aislamiento en las
que pueden internar a los chavales, hasta 72 horas, cuando ponen en peligro su integridad o la
de sus compañeros, o incumplen las normas del centro.
El 41% de los tutelados van a centros públicos porque la oferta de familias de acogida es
escasa
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“Se intenta que los centros sean lo más parecido a un hogar”, explica la adjunta de menores
del Síndic de Greuges, María Jesús Larios. Desde las instituciones se defiende que los centros
no sean muy grandes y que los menores pueden continuar con las actividades habituales.
Manel, en su caso, siguió jugando al hockey, pero no pudo ver a sus familiares el día de su
cumpleaños. “Cada semana nos daban una paga de cinco euros, de los cuales te podías gastar
dos, y con permiso, a veces, te podías gastar los ahorros. Cuando algún niño hacía algo
indebido, le quitaban parte de este dinero”, relata.
A pesar de ser la solución menos recomendada por los expertos, los centros de acogida suplen
la escasa oferta de familias de acogida. En 2013, solo un 13% de los menores tutelados estaban
acogidos en familias ajenas y también la acogida en familia extensa, por vínculo sanguíneo o
afinidad, disminuyó un 5% desde 2011, cuando se alcanzó el mayor número de menores
(2.944) acogidos en esta modalidad. La legislación catalana, por su parte, da prioridad a la
acogida en familia extensa sobre la ajena, excepto que los técnicos de la DGAIA consideren lo
contrario por el bien del niño.
Eso le sucedió a Ramona Piñol cuando la Administración la consideró “no apta” para hacerse
cargo de su nieto. Cuando nació el bebé, la abuela apenas pudo verlo unos minutos. Dos horas
después del alumbramiento, los técnicos de servicios sociales se llevaron al recién nacido. “No
sabíamos nada y no entendíamos qué estaba pasando. Cuando le dieron el alta a mi hija, nos
dijeron que teníamos que ir a buscar al bebé a un centro de acogida pero cuando llegamos, no
nos lo dieron”. La hija de Ramona, aquejada de una fuerte depresión, había sufrido los efectos
de una sobredosis de fármacos durante el embarazo. Cuando acudió al hospital se activó el
protocolo por maltrato prenatal. La ingestión de drogas durante la gestación está recogida en
la legislación catalana como situación de desamparo.
La abuela del menor denuncia que los técnicos basaron su decisión en unos exámenes
psicológicos que nunca se efectuaron. “Dicen que cada seis meses venían a hacerme pruebas
psicológicas para valorarme, pero eso no es verdad. A mí no vino a verme nadie”, replica. “Yo
sé que mi hija no estaba capacitada para hacerse cargo, porque está enferma. Pero ella no vive
conmigo y yo puedo mantener al niño”, añade. La abuela, que lleva casi tres años sin ver al
pequeño, aguarda la celebración del juicio.
Las prestaciones económicas que da la Generalitat para la manutención de los niños
desamparados tampoco favorecen la reducción de menores institucionalizados. A pesar de ser
la más recomendada, la acogida en familia recibe muchos menos recursos que la atención en
centros. “Destaca la gran desigualdad en la inversión hecha en la atención residencial y en la
atención familiar”, señaló el Síndic de Greuges en un informe de diciembre de 2013. El
desequilibrio tiene sus números: por cada euro destinado al acogimiento en familias ajenas, se
dedican 15 a los CRAE.
Silvia Cuatrecasas, abogada especialista en derecho de familia, cree que tanto técnicos como
padres deben hacer un mayor esfuerzo por “mantener los vínculos afectivos”. Por no romper
esos vínculos, Carmen, madre de acogida, también se enzarzó en una disputa con los servicios
sociales. Ella es la tercera arista del triángulo de acogida del que dispone la Generalitat cuando
un niño es desamparado. Las denuncias contra la DGAIA también alcanzan este eslabón.
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“Era una más de la familia”, sonríe Carmen al recordar a la niña que acogió durante 18 meses.
Ella y su marido, padres de dos hijos ya adultos, formaban parte del plantel de familias de
acogida de urgencia de la DGAIA, que se hace cargo de niños menores de seis años mientras se
estudia su situación familiar. Su conflicto con la Administración se inició cuando les
comunicaron que, aunque la niña no podía volver con su madre biológica, tenían que llevársela
igualmente, a una familia de acogida de larga duración. Según su edad y el tiempo de acogida
que necesita el menor, se traslada a una familia de acogida de urgencia, de corta o larga
duración, de fin de semana o permanente.
“Les dijimos que queríamos quedarnos con ella hasta que pudiese volver con su madre. Ya
había estado con nosotros mucho más tiempo de los seis meses que estipula la normativa para
familias de acogida de urgencia. Ella ya estaba integrada. Si les parecíamos viejos, porque
teníamos 54 y 58 años, mis hijos se ofrecían a acogerla también”, relata. Pero los servicios
sociales desoyeron su propuesta. En cuatro años y medio, Carmen solo ha podido ver a la
pequeña en tres ocasiones. “No me cansaré de luchar por ella. Forma parte de mi familia y
nosotros formamos parte de su mundo”.
Los horarios de visita, que dependen de los técnicos, también son otra pugna histórica. La
escasa precisión de la Ley de Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia (LDOIA) de 2010
permite una amplia interpretación. La legislación dice que no se ha de “impedir la
comunicación, la relación y las visitas con los familiares”, a menos que sea necesario por el
“interés del menor”. “Hay niños que están totalmente incomunicados. Hasta los presos tienen
derecho a una llamada. Y los niños no son delincuentes, solo están desamparados”, denuncia
Judit Martínez, de Real Rights for Children.
Manel tuvo que esperar una semana para hablar con su padre. Luego, visitas de una hora cada
dos semanas, y llamadas por teléfono de 15 minutos. “Las llamadas eran supervisadas por un
educador, y creo que las grababan, porque tenía que usar el altavoz”, explica. Al cabo de 136
días, el chico salió del centro, sin la despedida con pastel que habitualmente hacían los
educadores para los niños que se marchaban. “Qué lástima que no hay tiempo de preparar la
fiesta, pero han avisado de la DGAIA que debes marchar hoy”, le explicaron. Pero Manel no
echó de menos el pastel de despedida. La verdadera fiesta le esperaba de ahí en adelante, en
casa, con su padre.
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Ens prenen els fills!2
Diari Ara, 17 d’agost del 2013
CARLOS GONZÁLEZ
A les clavegueres de l'Estat hi ha un racó fosc on no arriba la llum de la justícia. Es diu DGAIA,
Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència. Ja fa anys un company que
treballava com a pediatre en un barri empobrit m'explicava: "Quan dic a les mares sense
recursos que vagin als serveis socials a demanar una ajuda, em contesten: «No, als serveis
socials no, que ens prenen els nens»".
En efecte, la DGAIA pot prendre els fills als seus pares. No necessita proves ni jutges. La
declaració de "desemparament" és un acte administratiu, del qual només s'informa la fiscalia a
posteriori. Contra aquesta declaració poden recórrer els pares davant del jutge; molts han
recorregut i alguns han guanyat... mesos més tard, quan el nen ja ha patit un dany irremeiable
(www.aprodeme.org). Maltractar un nen és un delicte. Però la DGAIA no denuncia els pares al
mateix temps que els pren els fills. Perquè no han fet res, perquè no hi ha cap prova en
quèbasar una denúncia. És com si ens poguessin ficar a la presó, no perquè hem robat un banc,
sinó perquè un psicòleg o un assistent social opina que "hi ha risc que robem un banc". Ni tan
sols això, no cal que hi hagi risc de delicte, el "risc" és, en aquest cas, un concepte eteri, un
"risc psicosocial".
La llei esmenta onze possibles situacions de desemparament, incloent-hi "les situacions de risc
que per llur nombre, evolució, persistència o agreujament determinin la privació a l'infant o
l'adolescent dels elements bàsics per al desenvolupament integral de la personalitat". I per si
una definició tan vaga no permetés encara prou arbitrarietats, afegeix: "Qualsevol altra
situació de desatenció o negligència que atempti contra la integritat física o psíquica de l'infant
o l'adolescent, o l'existència objectiva d'altres factors que n'impossibilitin el desenvolupament
integral". Per tant, no cal que els pares hagin fet res dolent. De fet, hi ha criatures que la
policia s'ha emportat tot just unes hores després de néixer.
Un nen de quatre anys només podia veure la seva mare mitja hora per setmana i sota
vigilància. Quan vaig preguntar al psicòleg del centre per què no tenia dret ni tan sols a les
visites i vis-a-vis d'un detingut, em va contestar triomfant: "És que no està detingut!" El nen
està separat per força dels seus pares, tancat en un lloc del qual no pot sortir, no pot rebre
visites ni trucar, però no està detingut i, per tant, no té drets, advocat d'ofici ni habeas corpus .
Està "protegit" dins d'un centre privat concertat, que guanya molts diners amb cada nen
arrabassat als seus pares. Des del meu punt de vista, a les clavegueres de l'Estat hi ha molta
merda. I rates.

2

González, C. (2013, agost 17). Ens prenen els fills! Diari Ara. Recuperat el 02 de novembre del 2013 de
http://www.ara.cat/premium/suplements/criatures/prenen-fills_0_976102401.html
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Els nens 'desemparats'3
Vilaweb, 20 d’agost del 2013
TINA VALLÈS
Fins fa quatre mesos jo no sabia que a Catalunya a qualsevol de nosaltres ens poden prendre el
fill sense que ningú no ens hagi denunciat per res. Hi ha un invent que es diu 'resolució de
desemparament' que permet que els de la DGAIA (aquesta sigla vol dir Direcció General
d'Atenció a la Infància i l’Adolescència) s’enduguin el teu fill si sospiten que podria no estar ben
atès. Sí: he dit 'si sospiten' i 'podria', o sigui: no cal que hi hagi proves de la desatenció, només
sospites (què és exactament una sospita? un veí que treu conclusions precipitades pot ser una
sospita?), i ni tan sols cal que hagi passat res, sinó que la persona que sospiti a més a més
cregui que podria passar alguna cosa que atemptés contra el nen. I amb això n’hi ha prou
perquè, si la sospita del que podria passar arriba a orelles de la DGAIA, et prenguin el fill i el
tanquin en un centre —se l'enduen a la força, no hi pots fer res.
No exagero gens. No m'ho invento. En conec un cas concret on tot és sospita i verbs en
condicional, perquè no ha passat res. I el nen, que ha fet els onze anys tancat i allunyat de la
seva gent, ja fa quatre mesos que viu en un centre (un CRAE, que vol dir Centre Residencial
d’Acció Educativa, és a dir, el que tota la vida hem anomenat 'centre de menors'), aïllat com un
pres, amb dret a una hora de visita de son pare cada quinze dies (amb vigilància i transcripció
de la conversa) i les trucades restringides (quinze minuts la setmana, també vigilats, o sigui,
escoltats i transcrits). Cent vint dies allunyat de casa seva, de la seva família, del seu entorn,
dels seus amics, de la seva vida, per una sospita del que podria passar, que a més és una
sospita sense fonament. I em pregunto quants nens més hi ha en aquesta situació. I a poc a
poc he sabut que n'hi ha més, que el cas del meu amic no és una excepció ni un error puntual,
que la DGAIA sol cometre 'errors' d'aquests sovint, des de fa uns quants anys, sembla.
Tant si teniu fills com si no, no us ha de costar gaire posar-vos a la pell dels que viuen el drama
de la 'resolució de desemparament'. El nen és tractat com un pres, quan no se sospita res d'ell;
el pare és tractat com un delinqüent però continua lliure, a casa, i sense el fill —ni tan sols
l'han denunciat, perquè no pots cursar una denúncia només amb una sospita! I després hi ha la
manera com se l'enduen. No t'avisen. En aquest cas, el del meu amic, una furgoneta dels
Mossos va endur-se el nen de l'escola, o sigui, en horari lectiu, a mitja classe, davant de
tothom, sense avís previ, mentre el pare era citat a les dependències de la DGAIA just a la
mateixa hora per informar-lo de la resolució que s'havia pres.
No puc ni vull donar-ne més detalls perquè 'el cas' encara s'ha de resoldre i no voldria que
aquestes ratlles meves espatllessin res. Només vull avisar-vos: us poden prendre el fill, sense
avís previ, si sospiten que podria passar alguna cosa que no fos bona per a ells (enlloc no
s'especifica quina mena de cosa hauria de poder passar, tot és ben abstracte i ambigu), i poden
3

Vallès, T. (2013, agost 20). Els nens ‘desemparats’. Vilaweb. Recuperat el 25 de novembre del 2013 de
http://www.vilaweb.cat/opinio_contundent/4139562/nens-desemparats.html
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passar mesos abans no us el tornin, i haureu de passar moltes nits d'insomni, de nervis,
d'impotència, de ràbia, d'estupefacció, i fer moltes gestions i papers i trucades i visites i
informes, i justificar l'injustificable, i el vostre fill mentrestant estarà tancat, en una mena de
'règim penitenciari' demencial que fa que, per exemple, un nen que ha estat apartat de la
família perquè corria el risc de viure una situació d'exclusió social, posem per cas, acabi aïllat
de debò per la DGAIA, que se suposa que és una entitat 'pública' que ha de protegir els infants
i els adolescents de casa nostra.
Que per què poso cometes a 'pública'? Perquè els CRAE són tots gestionats per empreses
privades que són subvencionades segons el nombre de nens que tenen acollits —una quantitat
el mes per nen, parlem de milers d'euros. He dit 'subvencionades' i no és exacte, que és més
greu: les empreses que gestionen aquests centres són contractades sota una fórmula de
conveni o acord amb la Generalitat i reben diners per la prestació d'aquest servei, o sigui, els
paguen el 100% de la despesa. I si hi ha pocs nens al centre, els en garanteixen el 80%, no fos
cas que el negoci se n'anés en orris. O sigui, en aquest país nostre la protecció de la infància va
a càrrec d'empreses privades pagades amb diners públics de la Generalitat. No exagero. És així.
Per això al principi us parlava de les sospites i els verbs en condicional. I això es veu que passa
des que governava Pujol, i tothom fa mutis.
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Mig centenar de pares protesten contra la gestió
de la Dgaia4
EUROPA PRESS, 8 de maig del 2012
Al voltant de 50 pares de l'Associació per a la defensa del menor Aprodeme, amb seu a
Barcelona, s'han concentrat aquest dimarts davant de les portes de la Direcció General
d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat (Dgaia) per protestar contra la retirada
"precipitada" de la custòdia dels seus fills.
Segons ha explicat a Europa Press el delegat d'Aprodeme a Catalunya, Francesc Cárdenas,
"s'han de canviar els protocols perquè el Govern retira de manera precipitada la custòdia dels
nens sense pensar com és de dolent per a ells apartar-los dels seus éssers estimats".
Per aquesta raó, han reclamat a la Generalitat que "prioritzi l'ajuda a les famílies abans de
retirar els nens basant-se només en indicis i sospites", i han assegurat que només es revisen els
protocols quan es produeix algun cas greu de maltractament infantil.
"Caldria fer una revisió profunda de la normativa i no posar pegats cada vegada que passa
alguna cosa dolenta", ha explicat Cárdenas, que ha animat les famílies afectades a protestar
cada divendres fins que es reformi la normativa.
El responsable d'Aprodeme ha urgit a "renovar en profunditat els serveis de protecció de
menors per evitar abusos i danys irreparables".

4

Europa Press. (2012, maig 8). Mig centenar de pares protesten contra la gestió de la DGAIA.
Europapress.cat. Recuperat el 20 de març del 2013 de http://www.europapress.cat/societat/noticiamig-centenar-pares-protesten-contra-gestio-dgaia-20120508180705.html
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Mig centenar de pares denuncien que els han
retirat la custòdia dels seus fills5
BTV, 08 de maig del 2012
Uns 50 pares i mares de l’Associació per a la Defensa del Menor (APRODEME) s’han
concentrat a les portes de la Delegació General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)
per protestar contra el que consideren una retirada “precipitada” de la custòdia dels seus fills.
Els responsables de l’APRODEME a Catalunya han explicat que la Generalitat els ha retirat la
custòdia dels fills “basant-se en indicis i sospites” i denuncien que l’Administració ho ha fet de
manera improvisada.
Per això demanen que, abans de retirar la custòdia als pares, “es prioritzi l’ajuda a les
famílies”. També volen que la Generalitat revisi un per un els seus casos i que es repensi el
sistema de protecció a la infància de la Generalitat. Els pares creuen que la normativa s’ha de
revisar i també amenacen de concentrar-se a les portes de la DGAIA cada divendres fins a
aconseguir-ho.

5

Redacció (2012, maig 8). Mig centenar de pares denuncien que els han retirat la custòdia dels seus fills.
BTV.cat. Recuperat el 20 de març del 2013 de http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/05/08/migcentenar-de-pares-denuncien-que-els-han-retirat-la-custodia-dels-seus-fills-adoptius/
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Los padres de los viernes6
Una asociación de personas a las que la Administración ha retirado los hijos protesta
semanalmente ante la DGAIA por juzgarlo injusto
El País, sábado, 10 de marzo del 2012
TONI SUST
Por cuarta vez desde hace un mes, un grupo de personas pasaron ayer unas horas protestando
frente a la sede de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Son
miembros de Aprodeme, Asociación para la Defensa del Menor, personas a las que la
Generalitat ha retirado hijos por considerar que no estaban bien atendidos, que estaban en
peligro. Lo primero a lo que se enfrentan es al razonamiento de todo interlocutor de que algo
habrá pasado para que la Administración haya tomado una decisión tan drástica. Este diario no
tiene pruebas de que los padres que se concentran cada viernes tengan razón, pero sí tienen
una historia. Su versión. Y quieren contarla.
Aprodeme fue fundada por Francesc Cárdenas, 52 años, que hasta el 2009 tenía una niña de
tres años y medio en preadopción. Entre los cinco aquí expuestos, es el único caso que afecta a
un descendiente no biológico. Cárdenas y su esposa tuvieron a la niña desde los seis meses de
edad. Con el tiempo se separaron y los cambios fueron los de cualquier familia que vive este
trance. La menor se quedó con la madre y él, dice, la visitaba a diario. Periódicamente, él y su
exmujer visitaban con la niña la oficina del Institut Català d'Acollida i Adopció. Comprobación
de que todo iba bien.
Una visita inolvidable
Un viernes, en marzo del 2009, la vida cambió. La niña fue llevada a otra habitación y a
Cárdenas y a su expareja les dijeron que no la verían nunca más, que existían factores de
riesgo que así lo aconsejaban. No pudieron ni llevarle ropa, no fue nunca más al colegio al que
iba a ir ese viernes. Se la quedó otra familia. El hasta entonces padre -si bien al no cerrarse la
adopción, la tutela seguía en manos de la Admnistración- estalló, pero no pudo hacer nada. Ha
perdido ya tres juicios y le queda el Tribunal Constitucional. Sabe que ahora quizá es
demasiado tarde, aunque no para todo: «La niña tiene seis años, recuperarla ahora quizá no
sería lo mejor para ella. Pero pido que al menos me la dejen ver, como si fuera su tío».
Patricia Jiménez tiene 27 años y dos hijas y está feliz, con matices. Según cuenta, años atrás
vivía en Vilanova i la Geltrú (Garraf) con su novio. Tuvieron una discusión y este la echó de casa
de malas maneras. Ella lo denunció y a él le impusieron una orden de alejamiento. Pasados
unos meses, hicieron las paces, el episodio quedó en el olvido y, en apariencia, la orden de
alejamiento fue anulada. Y se fueron a vivir a Sabadell. En agosto del 2008 tuvieron una hija.
En otoño, dice Jiménez, hubo una ola de robos en su barrio y una noche su novio, pensando
6
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que estaban a punto de sufrir uno, llamó a los Mossos. Los agentes no encontraron a ladrón
alguno, pero al comprobar la identidad de quien les había llamado detectaron la existencia de
la orden de alejamiento. A él lo detuvieron, a ella le dijeron que llevara a la niña con algún
familiar, que fue su suegra. Dos días después, juicio rápido, les pidieron disculpas, la orden ya
no estaba vigente. Ello no evitó una visita de cuatro mossos, un psicólogo y una asistenta social
a Jiménez, que se recuperaba del susto con la niña en casa de una amiga. Se llevaron a la
menor y la tuvieron seis meses en un centro. Según la madre, suspendieron el tratamiento
médico consecuencia de una fisura palatal de nacimiento. Una operación quirúrgica se retrasó
y ella atribuye a este hecho que su hija sufra hoy una sordera, por ahora temporal.
Posible negligencia
La DGAIA no ha querido comentar ninguno de los casos citados por este diario, con la
excepción del de la hija de Jiménez: la Administración comprobará si existió negligencia
médica, ya que fue un médico el que suspendió el tratamiento por considerar que la menor
estaba demasiado débil para afrontarlo.
Peor perspectiva tiene Florentina Gragera, de 38 años, 15 batallando con la Generalitat por sus
hijos: dos, de 9 y 12 años, están bajo tutela de la Administración. Antes lo estuvo otra, ya
mayor de edad. Ella es benediciaria de la renta mínima. Su denuncia inicial: se quedaron a su
primera hija con un papel firmado que limitaba a un año la estancia en un centro y luego no
solo no se la devolvieron sino que se le quedaron a los otros dos. Y que estos no han estado en
las mejores condiciones.
Imma Lázaro apenas aguanta la emoción cuando explica que su hija adolescente, de 14 años,
que tuvo anorexia, está internada en un centro y que solo la puede ver una hora al mes. Lo
atribuye a una denuncia falsa de su exmarido, y en general a la influencia de este. «Cada vez
que la veo está peor». A Lázaro le atribuyen trastornos psicológicos y ella se siente en un
callejón sin salida. Siente que tiene razón, como lo siente Ángel Franco, a quien la Generalitat
retiró la tutela de una hija de dos años después de que la madre, dice, los abandonara. Él, en
paro, «trabajaba en la obra», no entiende que lo consideren incapaz de convivir con su hija
cuando tiene uno mayor, de 11 años, de una pareja anterior. Los citados, de un modo u otro,
han conseguido saber dónde están sus hijos o verlos. Protestan los viernes buscando
recuperarlos. Quién sabe si cargados o no de razón.
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El drama de una madre 'no apta'7
La Junta retira la tutela de sus hijos a una mujer que creció en centros de menores
El País, 28 de mayo de 2008
Laura Jiménez
Sara Casas tiene 24 años. De ellos 12 los ha pasado internada en centros de menores. Su
madre era toxicómana y su padre alcohólico. Sólo tiene malos recuerdos de las más de diez
casas en las que vivió hasta los 18 años. Y ahora la pesadilla se repite: sus tres hijos, una niña
de cuatro años y mellizos de dos, también viven bajo la tutela de la administración. Alegan que
Casas muestra problemas psicológicos y pocos recursos. "No apta", fue la conclusión.
"Yo estoy más que preparada para educar a mis hijos", sentencia Casas. "Ya he cumplido los
requisitos que me pidieron. ¿Por qué no me los entregan entonces?", protesta enfadada. A su
lado, la presidenta de la asociación pro derechos humanos del menor, Asunción García Acosta.
Ha organizado una rueda de prensa para que "la gente se entere de lo que está pasando". La
chica le da la mano, muy tensa: "Si no es por ella, nunca hubiera luchado".
El abogado de la chica tutelada, José Antonio Bosch, expone sus argumentos con claridad: "Si
Sara no está preparada para educar a sus hijos, no sería culpa suya sino de los que la educaron
a ella: la Administración". Y no da crédito a este caso "tan espeluznante" que ha aceptado de
forma altruista: "¿Cómo es posible que a los 18 años la dejen en la calle sin dinero, sin trabajo,
sin ni siquiera el graduado escolar?".
Casas explicó ayer que ningún asistente social se preocupó por ella al principio. "Pero me
quedé embarazada y aparecieron inmediatamente", afirma. "Eso es lo único que les interesa",
se atreve a decir.
La chica no quiere ni recordar su procesión por más de diez centros tutelados. Desde Cataluña,
donde nació, hasta Andalucía: Osuna (Sevilla), Granada, Málaga... Y siempre volvía a escaparse.
"En uno de ellos, me daban hasta 13 medicamentos al día, en otro me echanban cubos de
agua para despertarme, en otro me maltrataban..", se justifica Casas entre lágrimas.
García Acosta hace hincapié en que éste no es un caso aislado y no es el peor: "Tenemos
cuatro madres en la misma situación, más todas las que no se atreven a denunciar". Y acusa a
la Junta de falta de sensibilidad y atención: "Deberían proporcionar la ayuda necesaria para
que las chicas organicen su vida y no ponerles un obstáculo tras otro", denuncia García Acosta.
Para poder recuperar a sus hijos, a Casas le exigieron el cumplimiento de ciertos requisitos:
acudir a una unidad de salud mental, buscar trabajo, tener una casa. Bosch se indigna: "Sara
7
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no tiene problemas mentales; ha estado trabajando y ha hecho dos ciclos de formación; tiene
una casa de tres habitaciones, amueblada, decente... ¿Pero qué más quieren?". Y muestra
todos los informes que lo acreditan.
Desde la Consejería de Igualdad y Bienestar Social se alude a la privacidad de los temas de
menores. No hay respuesta.
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