
per una infància en família

Imagina que 
totes les 
famílies
poguessin 
cuidar dels 
seus infants



AMB-VISIÓ DE FASI

 Context: un problema 
invisible

 Perquè FASI?

 La nostra amb-visió: un pla a 
5 anys



“La crisi econòmica i les restriccions pressupostàries aplicades els darrers anys han 
comportat afectacions importants en el desenvolupament de les polítiques d’infància”. 
Font: Informe sobre els drets de l’infant 2018 del Síndic de Greuges.

1 de cada 4 
infants a 
Europa

pateix pobresa
(Font: Informe Save the

Children “Aqui, avui, encara”)

Espanya:
és el tercer 

país d’Europa 
amb més 

pobresa infantil
(+2M infants).

Desprès de Grècia i 
Rumania

A Catalunya 
la pobresa 
afecta a 1 de 
cada 3 infants 
(Font: Tasa AROPE de la 
Red Europea de lucha
contra la pobreza)

Context: un problema 
invisible

Context: un problema invisible



 Molts infants i adolescents no són 

ben cuidats per les seves famílies, 

que han de lluitar per la 

supervivència en un món de 

desigualtats

 18.515 infants en risc (amb 

expedient obert) atesos per 

l’Administració només a Catalunya. 

Informe estadístic DGAIA Abril 

2019.

Infants separats de les seves famílies



 En molts casos per protegir als 
nens se’ls envia a centres

 Aquests nens són separats de 
les seves famílies

 5.922 infants viuen en centres 
separats de les seves famílies

baixa
autoestima

baix 
rendiment 
acadèmic



 La separació familiar és un trauma 

difícil de reparar.

 Les condicions en un centre 

tradicional on no participen els 

pares, no permeten el millor 

desenvolupament d’un infant.

 Casa d’Infants: els pares formen 

part de la vida del centre.

 Serveis no Residencials: 

acompanyament i suport a les 

famílies.

La solució: empoderar les famílies perquè puguin cuidar dels seus fills



Perquè FASI?   

 Perquè som l’organització de 

referència en 

l’acompanyament d’aquestes 

famílies.

 Perquè innovem en 

solucions que garanteixin 

que els adults facin d’adults 

cuidant els seus infants.

 Perquè ens comprometem 

amb aquests infants i el seu 

dret de créixer en família. 



Què hem fet?  13 Cases d’Infants en tot 
el territori català

 6 Serveis no residencials

 900 infants, i les seves 
famílies atesos

Aconseguim que més del 
80% dels infants atesos a 
Casa d’Infants tornin a 
viure amb la seva família 
en menys d’un any i mig.



Perquè FASI?
La nostra diferència

 Cada Casa d’infants és una petita 
família de 8 places.

 Comptem amb un equip 
professional multidisciplinar
(educadors, psicòleg, 
psicopedagog)

 Les famílies decideixen des del 
primer moment sobre la seva 
participació al projecte.

 Treballem conjuntament amb la 
resta d’actors socials vinculats 
amb les famílies

 Els infants/adolescents mantenen 
el seu barri i escola.



Testimonis

• “En FASI he sentido que no estaba sola, me 
he dado cuenta de lo que sentia mi hijo. No 
tengo palabras para decir lo que me habéis
ayudado”

• “A mí la Casa d’Infants me ha ayudado 
mucho a corregir muchos errores que 
tenía antes; también me ha ayudado a 
aprender a poner normas y límites en 
casa. Aquí he encontrado personas que 
me han comprendido.”



Somiem una realitat diferent per a 
que totes les famílies puguin cuidar 
dels seus infants! 

T’atreveixes a somiar-ho amb nosaltres?

La nostra amb-visió:







Col·laboradors



GRÀCIES!
Restem en contacte!

Clara Planas

Directora d’Administració

cplanas@fasi.cat

Tel. 935.507.900

M 634 693 516


