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Seguint la mateixa línia en què hem explicat les diferents 
possibilitats que tenim per a poder ajudar els menors din-
tre del món de l’acolliment, aquesta vegada ens proposem 
donar a conèixer l’acolliment de curta durada.

Si en l’article anterior parlàvem de nadons de 0 a 1 anys, 
en aquest cas ens centrem en nens i nenes d’1 a 18 anys

L’acolliment de curta durada, com la resta d’acolliments, 
en teoria té un període màxim de dos anys, tot i que la 
majoria de vegades aquest període no es compleix, ja que 
cada acolliment cal estudiar-lo com a cas concret, com ja 
hem comentat altres vegades.

Aquest tipus d’acolliment, que per cert és el que nosal-
tres portem a terme, consisteix a acollir un o més menors 
a fi de cuidar-los, educar-los i donar-los amor i tot el que 
necessitin, segons l’edat.

Els menors que arriben a les famílies d’acollida de curta 
durada quasi sempre provenen de centres d’infància, per-
què, per problemes en les seves famílies biològiques, han 
estat apartats d’aquestes pel Departament de Protecció a la 
Infància de la Generalitat.

Quan són al centre d’infància, un cop investigada tota 
la família biològica i preveient que no és possible que hi 
retornin immediatament, es fa la proposta d’anar amb una 
família acollidora, amb la qual passaran un temps determi-
nat, tot esperant que els problemes familiars es resolguin. 
En la majoria del casos el retorn a les famílies biològiques 
es fa molt difícil per causes diverses.

Un cop passats aproximadament dos anys, si es veu 
que els menors no podran retornar a l’àmbit familiar, són 
proposats per a ser adoptats. Als més petits no és difícil de 
trobar-los una família adoptiva; però, si són més grans i 
tenen germans, la cosa es complica. En aquests casos, la 
solució és que l’acolliment passi a ser de llarga durada, amb 
els mateixos acollidors ó bé, si aquests no volen aquesta 
modalitat, amb uns altres, amb les conseqüències que 
comporta haver de conèixer una altra família.

També cal dir que els menors que estan en règim de 
curta durada solen tenir visites periòdiques dels pares 
biològics.

Com cada vegada que acabem el nostre escrit, us animem 
perquè penseu en tot el que podríeu fer pels menors amb 
problemes familiars: ells no en tenen pas la culpa...

 Ànim i a pensar-hi! 
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