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Memòria Fundació Casa Sant Josep per a la Infància

Qui som? Objecte social Missió
La Casa Sant Josep, entitat adherida 
a la Xarxa Sanitària i Social de Santa 
Tecla, va ser creada l’any 1912 per 
acollir nois que es trobaven mancats 
d’un entorn familiar que se’n fes càrrec 
i, durant més de 100 anys, la fundació 
ha treballat en favor de la infància 
i adolescència en situació de risc o 
desprotecció.

L’objecte social de la Casa Sant 
Josep és treballar a favor de la infància 
i l’adolescència en situació de risc o 
desprotecció, oferint diferents ser-
veis per a l’atenció d’infants, joves i 
famílies.

La finalitat de la Fundació Casa Sant Jo-
sep de Tarragona és l’atenció d’infants, 
adolescents i joves en situació de 
desprotecció o risc social, posant al seu 
abast recursos d’acolliment, educatius i 
d’integració familiar i social.
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VisióValors Patronat
Entitat d’Iniciativa Social i del 
Tercer Sector de Catalunya de 
referència al Camp de Tarragona, amb 
un fort compromís social, educatiu i 
d’atenció als infants, amb una dedica-
ció clara vers els més vulnerables i les 
seves famílies. És la continuïtat d’una 
llarga tradició d’intervenció, a través 
d’una entitat d’inspiració cristiana, que 
treballa amb les persones, amb la so-
cietat i amb les organitzacions per a la 
millora dels drets dels infants.

Estan explicats en els projectes: 
respecte, l’escolta, la responsabilitat, 
l’esforç… i vertebrats al voltant del 
nostre compromís amb els infants i la 
coherència d’ajustar les intervencions a 
les conviccions.

La Fundació Casa Sant Josep de Tarra-
gona es regeix per un Patronat. Les 
seves funcions principals són vetllar 
pel compliment de la missió i finalitats 
establertes en els Estatuts de l’entitat.
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Activitat 
assistencial
La Fundació Estela per a la 
Discapacitat treballa per la promoció 
personal del discapacitat intel·lectual 
i la millora de la seva integració social, 
mitjançant actuacions 
orientades a l’educació, la formació 
professional, la integració social i 
l’acolliment residencial.

52
infants atesos CRAE

67
infants atesos SIFE

11
valoracions realitzades SIFE

73
famílies CAF

74
infants atesos CAF

74
infants atesos CAF

74
infants atesos CAF

14
pisos extutelats

8
noies als pisos destinats 

per a noies de 16 a 18 anys

13
infants atesos

Casa d’Infants de Tarragona

17
infants atesos

Casa d’Infants del Vendrell

52 
Famílies Proinfància

Un total de 85 professionals han fet 
possible l’atenció de: 
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Com ens
organitzem?
La Fundació Casa Sant Josep de 
Tarragona està dirigida per un 
patronat integrat per:

President: Jaume Recasens Ribes.

Vocals: Joan Maria Adserà Gebellí, Pilar 
Alió Borràs, Helena Arribas Esteve, 
Josep Maria Milà Rovira i Rosa Ricomà 
Vallhonrat.

DIRECCIÓ SOCIAL DIRECCIÓ TÈCNICA

GERÈNCIA ÀREA SOCIAL

DIRECCIÓ, PLANIFICACIÓ 
i ORGANITZACIÓ

Carmen Juárez Olmedo

Antoni Escarré Arroyo

Gemma Marcos Rodríguez-Peral

Antoni Escarré Arroyo

Pau Cerdan Badia

Gemma Marcos Rodríguez-Peral

Gemma Marcos Rodríguez-Peral

SERVEIS RESIDENCIALS

CRAE
ACOLLIMENTS

 FAMILIARS

PISOS TUTELATS

SERVEIS 
PREADOPTIUS

CASA D’INFANTS
(Tarragona/Vendrell)

SERVEI 
INTEGRACIÓ 
EN FAMÍLIA

EXTENSA 

Roger Borrull Gras

Joan Aregio Navarro

Núria Flavià Gaya

SERVEIS D’INTEGRACIÓ
FAMILIAR. ICIF

FUNDACIÓ CASA SANT JOSEP

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL DE SANTA TECLA | DIRECCIÓ GENERAL : JOAN M. ADSERÀ GEbELLí
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La fundació als mitjans 
de comunicació i a les xarxes socials

Organització dinàmica i amb projecció exterior
www.casasantjosep.cat
La Fundació Casa Sant Josep per a la 
Infància, amb la gestió de diversos cen-
tres i serveis socials d’atenció a la infàn-
cia i l’adolescència en risc d’exclusó al 
Tarragonès i al Baix Penedès, és una 
organització dinàmica i amb un evident 
resó mediàtic. Cada any els mitjans 
de comunicació de les comarques de 
Tarragona i de Catalunya donen cober-
tura a les notícies protagonitzades per 
fundació, siguin aquestes generades 
per la seva pròpia activitat assisten-
cial o per accions concretes dins dels 
àmbits de la Responsabilitat Social 
Corporativa (acció social, ambiental o 
bon govern). 
El compromís comunicatiu de la funda-
ció amb el seu entorn s’evidencia amb 
l’existència d’una àrea de comunicació 
que atèn els requeriments dels mitjans 
de comunicació, gestiona i actualit-
za les pàgines webs corporatives de 
l’organització i garanteix la distribució 
regular d’informació d’interès per a la 
ciutadania a través dels perfils oficials 
de la Xarxa de Santa Tecla a facebook, 
twitter i instagram.
La Fundació és present també al canal 
YouTube oficial de la Xarxa Sanitària i 
Social de Santa Tecla, on l’organització 
publica produccions audiovisuals prò-
pies per a una comunicació més directe 
amb la ciutadania. 
En les pàgines posterior recollim alguns 
exemples de notícies generades per 
la Fundació Casa Sant Josep per a la 
Infància al llarg de l’any 2019. 

L’activitat assistencial de la 
Fundació Casa Sant Josep 
per a la Infància, gràcies a 

l’esforç i vocació de servei del 
seu equip humà, és recollida 
regularment pels mitjans de 
comunicació especialitzats 
i generalistes d’àmbit local i 

nacional

La Xarxa de Santa Tecla 
té perfils corporatius a les 
principals xarxes socials 

per mantenir contínuament 
informada la seva població 
de referència i enfortir els 

lligams comunicatius amb les 
institucions i el territori al 

qual presta servei
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Grup de reflexió per a pares i mares 
a la Casa Sant Josep

FeBrer 2019

Memòria Fundació Casa Sant Josep per a la Infància

L’Institut Català de l’Acolliment i de 
l’Adopció, com a organisme compe-
tent en adopció dins del territori cata-
là, disposa d’un servei públic i gratuït 
d’assessorament i orientació psicolò-
gica i educativa adreçat a totes les fa-
mílies adoptives o persones adoptades 
que ho requereixin.
Aquest servei, atesa la complexitat que 
comporta tot procés d’adopció, pre-
tén oferir una atenció personalitzada 
a les famílies adoptives que necessitin 
suport i orientació per fer front a les 
necessitats que plantegen la criança i 
l’educació dels fills, així com pel que fa 
a la relació entre ells i els pares en el 
decurs del seu procés evolutiu.
Al Camp de Tarragona aquesta atenció 
l’ofereix el Servei de Preadoptius de la 
Fundació Casa Sant Josep.  Almes de fe-
brer es va anunciar la posada en marxa 
d’un nou grup de reflexió, obert a totes 
les famílies adoptives de les nostres co-
marques.

Què és el servei d’atenció postadopti-
va?
El servei d’atenció postadoptiva és pú-
blic, gratuït i ofereix atenció persona-
litzada. El formen un equip multidisci-
plinari de professionals en psicologia, 
pedagogia i treball social amb experièn-
cia en l’àmbit de l’adopció. Es posa una 
atenció especial en les crisis que puguin 
aparèixer dins el marc de l’adopció i es 
proporcionen eines, pautes i suport 
per afavorir el creixement i el benestar 
d’aquestes famílies.

Aquest servei ofereix:
•Un espai de consulta i orientació da-
vant el plantejament de dubtes i difi-

cultats sorgits tant en l’àmbit individual 
com familiar.
•Grups de reflexió i debat per a pares 
i mares on tractar temes relacionats 
amb el procés posterior a l’adopció, per 
potenciar l’intercanvi d’experiències i 
l’ajuda mútua entre famílies adoptives.
•Xerrades formatives i jornades de re-
flexió sobre la realitat de l’adopció.
•Assessorament a escoles i a professio-
nals que estan en contacte amb famí-
lies adoptives (centres de salut mental, 
d’atenció precoç, etc.).

Qui hi pot accedir?
El servei s’adreça a totes aquelles fa-
mílies adoptives o persones adopta-
des que ho requereixin. També s’ofereix 
assessorament als professionals del 
món de la infància que estan en contac-
te amb els infants adoptats.

Proper grup de reflexió i 
debat per a pares i mares
Durant el primer trimestre de 2019 
s’iniciarà un nou grup de reflexió i debat 
per a pares i mares adoptives, organitzat 
pel Servei de Preadoptius de la Fundació 

Casa Sant Josep.
Així mateix, durant tot l’any les famílies 
adoptives es poden adreçar a l’ICAA per 
sol·licitar ser atesos a l’espai de consulta 
i orientació individual.
Si esteu interessats a rebre més infor-
mació o participar en aquest grup podeu 
posar-vos directament en contacte amb 
el Servei de Preadoptiu de la Fundació 
Casa Sant Josep (trucant al 977 24 14 18 
o enviant un e-mail a preadoptius@ca-
sasantjosep.cat), o amb l’Institut Català 
de l’Acolliment i l’Adopció a Tarragona, al 
telèfon 977 24 87 54.

PaU CerDaN
Coordinador dels Serveis de 

preadoptius i d’Atenció 
postadoptiva de la Casa Sant Josep

Al mes de febrer 
s’anunciava la posada 
en marxa un nou 
grup de reflexió, al qual 
podien accedir totes les 
famílies adoptives de 
les nostres comarques
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Memòria Fundació Casa Sant Josep per a la Infància

El dimarts 19 de febrer de 2019, al Servei 
de Preadoptius de la Fundació Casa Sant 
Josep, es va iniciar un nou grup de famí-
lies que estan en procés de seguiment. 
L’objectiu d’aquest grup és realitzar un 
treball familiar que permeti les famílies 
que participen, endinsar-se en la seva 
història adoptiva. Intentarem crear una 
eina  que els faciliti parlar amb els seus 
fills d’allò tan particular, especial i  sin-
gular que els uneix, la seva adopció. 
Al llarg del seguiment que les famílies 
realitzen, pel fet d’estar en un procés 
d’acolliment preadoptiu amb finalitat 
adoptiva, es treballa la història dels in-
fants i la seva adopció, però aquest cop, 
per primera vegada, des del Servei plan-
tegem aquesta situació de forma gru-
pal. Que cada família pugui explorar els 
sentiments que li provoca la seva adop-
ció, amb un format grupal, permet els 
participants nodrir-se de les experièn-
cies i la mirada dels altres, fet que els 
enriqueix i alhora els uneix, configurant 

una xarxa de famílies que comparteixen 
l’experiència d’haver viscut  una adop-
ció.
Durant els anys que fa que treballem en 
el Servei amb famílies adoptives, cons-
tatem cada dia com d’important consi-
deren que els seus fills adoptius cone-
guin la seva història. Però també som 
conscients de les incerteses que viuen 
aquestes famílies, quan volen traslla-
dar la informació que coneixen als seus 

fills. 
Quan estarà preparat l’infant per en-
tendre certa informació? Quan li hem 
de començar a explicar la seva història? 
Com li expliquem? Què li expliquem? 
Són sovint les preguntes que cada famí-
lia es planteja, perquè, de primera mà, 
saben que la informació que tenen és 
molt sensible i cal preparar-se per po-
der compartir-la amb els seus fills.
Esperem que aquest grup serveixi per 
aclarir dubtes, i poder co-construir una 
història sensible, adequada i realista en 
la que fonamentar futures converses 
entre pares i fills adoptius.

Pau Cerdan i  Sílvia Curto
Membres de l’equip de Preadoptius de 
la Fundació Casa Sant Josep

«Parlem de la seva història, perquè 
és la nostra història»

Imatge d’una de les activitas grupals per a famílies en procés de seguiment. / Cedida

La Fundació Casa Sant 
Josep per a la Infància 
organitzava al mes de 
febrer de 2019 activitats 
en grup per a famílies 
que estaven en procés 
preadoptiu
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La Fundació Agbar col·labora en el 
projecte de pisos per a joves extutelats 
de la Casa Sant Josep per a la Infància

Aquest 2019 la Fundació Agbar s’ha 
adherit a la llista d’entitats que col-
laboren amb els projectes de l’acció 
social de la Xarxa de Santa Tecla. En 
aquest cas concret, Agbar ha decidit 
donar suport al projecte de pisos per 
a joves extutelats de la Fundació Casa 

Sant Josep per a la infància amb la 
firma d’un conveni de col·laboració 
a través del qual ha fet una donació 
econòmica de 15.000 euros. Aquests 
diners s’han destinat a sufragar part 
del programa ‘Procés d’emancipació 
de joves tutelats i extutelats: els pas 
a la vida adulta’, amb el qual l’entitat 
social tarragonina dona suport a jo-
ves en risc d’exclusió en edat de 16 
a 21 anys. 

Amb motiu d’aquesta col·laboració, 
al mes de juliol de 2019 una dele-
gació de la Fundació Agbar va visitar 
les instal·lacions de la Casa Sant Jo-

sep a l’avinguda Estanislau Figueras 
de Tarragona. Durant la visita els 
responsables d’Agbar van poder co-
nèixer de primera mà els diferents 
serveis que ofereix la Casa Sant Jo-
sep en concert amb l’administració 
catalana en favor dels infants i joves 
en risc d’exclusió a les comarques de 
Tarragona. També han  descobert 
els diferents espais del Centre Resi-
dencial d’Acció Educativa (CRAE) de 
la Casa Sant Josep de Tarragona, un 
dels més innovadors i funcionals que 
existeixen actualment a Catalunya. 
Eduard Pallejà, director de la Funda-
ció Agbar, varecordar que aquesta 

D’esquerra de dreta: Roger Borrull, director de la Fundació Casa Sant Josep per a la Infància; Beatriz Beza, responsable de projectes de la 
Fundació Agbar; Joan Aregio, gerent de l’àrea social de la Xarxa de Santa Tecla; Eduard Pallejà, director de la Fundació Agbar; i Gemma 
Marcos, directora dels Serveis d’Acolliments Familiars de la Fundació Casa Sant Josep. / Fotografia de Tomàs Varga.

L’entitat 
va fer 
una aportació 
econòmica de 15.000€
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col·laboració s’emmarca dintre del 
compromís de la Fundació Agbar en 
la promoció de l’equitat social i la 
millora de vida de les persones. «El 
conveni està dintre de la nostra línia 
d’acció social, des de la qual la Fun-
dació Agbar té el compromís de tre-
ballar de manera conjunta amb en-
titats socials del territori per tal de 
millorar la situació de vulnerabilitat 
en què es troben moltes persones», 
va explicar Eduard Pallejà.
«Aquest programa permet que els 
joves que finalitzin l’estada en un 
dels pisos i sol·liciten seguir amb 
l’acompanyament dels educadors 
i educadores rebin allò que ano-
menem seguiment en el medi», va 
afirmar Joan Aregio, gerent de l’àrea 
social de la Xarxa de Santa Tecla de 
Tarragona. «Així, des de la distància i 
amb una perspectiva diferent, l’equip 
acompanya i assessora el jove en els 
aspectes que requereixi», va afegir.

L’ACOMPANYAMENT ALS 
JOVES CAP A LA VIDA ADULTA
El projecte social Pisos per a joves 
extutelats de la Casa Sant Josep té 
com a objectiu l’acompanyament 
dels joves tutelats (de 16 a 18 anys) 
i extutelats (majors de 18) per tal 
d’assolir amb les màximes garanties 
d’èxit una autonomia personal en 
tots els àmbits. Per aconseguir-ho, 
l’entitat dóna la possibilitat als jo-
ves d’acabar el seu procés madura-

tiu més enllà del CRAE amb estades 
en pisos, sempre amb el suport dels 
professionals de la institució,  per 
tal d’ajudar-los a assolir uns nivells 
satisfactoris d’autonomia personal, 
social i laboral en el seu pas cap a la 
vida adulta. El programa, en marxa 
des de l’any 2004, es desenvolupa 
en pisos ubicats a Tarragona ciutat i 
l’aportació de la Fundació Agbar ani-
rà destinada a sufragar part del cost 
del programa en el període de l’any 
2019.
Segons els professionals de la Casa 
Sant Josep, l’estada als pisos serveix 
com a «pont entre la dinàmica insti-
tucional i una vida totalment autò-
noma». D’aquesta manera, s’ofereix 
una atenció personalitzada i indi-
vidualitzada perquè puguin arribar 
amb les màximes garanties d’èxit a 
una autonomia personal a tots els 
àmbits: 

Donar la possibilitat als joves • 
amb 18 anys o pròxims a la ma-
joria d’edat (a partir de 16), que 
surten de recursos institucio-
nals, que acabin de completar 
el seu procés maduratiu amb un 

suport i així puguin arribar amb 
les màximes garanties d’èxit a la 
seva autonomia personal/soci-
al/laboral. 

Acompanyament als nois i les • 
noies en el seu propi creixe-
ment, sent sempre ells els pro-
tagonistes i l’eix central de la 
intervenció

Assessorament i guiatge dels jo-• 
ves en la presa de decisions que 
afectin de manera directa el seu 
present i que siguin determi-
nants per al seu futur i per a la 
seva normalització dins la comu-
nitat.

LA CASA SANT JOSEP
La Fundació Casa Sant Josep per la 
Infància, adherida a la Xarxa Sani-
tària i Social de Santa Tecla, és una 
entitat sense ànim de lucre que té 
per objecte l’atenció d’infants, ado-
lescents i joves en situació de des-
protecció o risc social, posant al seu 
abast recursos d’acolliment, educa-
tius d’integració familiar i social.

Els diners aportats s’han 
destinat a sufrgar par del 
programa d0emancipació 
per a joves tutekats i 
extutelats de la Casa Sant 
Josep
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Tècnics de la Casa Sant Josep expliquen 
el seu model de treball a Madrid

Del 13 al 15 de novembre es va re-
alitzar a Madrid el IV Congreso Inte-
rés Superior del Menor. Acogimien-
to familiar: hacia nuevos modelos, 
organitzat per l’EASEAF (Asociación 
estatal de acogimento familiar). Des 
de l’organització d’aquest congrés 
van convidar Adela Anglès, del Cen-
tre d’Acolliments Familiars i a Pau 
Cerdán, del Servei de Preadoptius, 
ambdós pertanyents a la Fundació 
Casa Sant Josep, a participar a la tau-
la rodona «Acogimiento de Urgencia 
y tránsito a otras medidas de protec-
ción», dins de la sessió «Acoger Hoy: 
buenas prácticas en acogimiento».

La intervenció dels dos tècnics de la 
Casa Sant Josep es va centrar en la 
presentació del model de treball cre-
at entre els dos serveis per tal de fa-
cilitar el trànsit d’aquells infants que 
han viscut temporalment en famílies 
d’acollida d’urgència i diagnòstic i 
que han d’anar a viure a una família 
adoptiva.
«Són nens i nenes que han de vincu-
lar-se a una nova família, l’adoptiva, 
després d’haver viscut durant mesos 
o fins i tot anys amb una primera 

família acollidora. Aquests infants 
estableixen una vinculació sana i 
segura amb uns primers acollidors, 
els quals han de facilitar el canvi i 
la construcció d’una nova vincula-
ció amb la família adoptiva. Amb 
l’ajuda dels tècnics dels dos serveis 
procurem que aquest trànsit sigui el 
menys traumàtic pels infants i a la 
vegada gratificant i tranquil·litzador 
per les dues famílies», asseguren els 

tècnics. Amb aquesta ponència es 
va posar sobre la taula la necessitat 
d’acompanyar durant tot el procés 
a tots els protagonistes, a través de 
rituals que permetin la gestió de les 
diverses emocions que es poden ge-
nerar, ressaltant la importància de la 
presència dels tècnics i de les seves 
intervencions.
El congrés va comptar amb la parti-
cipació d’un gran ventall de profes-
sionals de l’estat espanyol i també 
internacionals.

Adela Anglès i 
Pau Cerdan van 
participar en el IV 
Congreso Interés 
Superior del Menor 
que va tenir lloc a 
Madrid el mes de 
novembre de 2019, 
on van parlar dels 
acolliments d’urgència

Els dos tècnics de la Casa Sant Josep, Adela Anglès i Pau Cerdan, davant el cartell 
anunciador de la jornada./Cedida

Es va posar de manifest  la 
necessitat d’acompanyar  
durant tot el procés tots els 
protagonistes de l’acolliment 
d’urgència




