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Creada al juliol de 2017, l'Associació

d'Atenció a la Diversitat Familiar tanca

el 2020 amb més d'un centenar de

famílies formalment vinculades a

l'entitat, molta feina feta i una llarga

llista d'objectius per complir a curt, mig

i llarg termini.



EN LA PRESENT MEMÒRIA 
HI TROBAREU:

-Missió i visió de l'entitat

-Tasques dutes a terme (2018-2020)

-Objectius (2021-2023)



MISSIÓ i VISIÓ
Vetllem per la inclusió, visibilitat i respecte

de la diversitat familiar en tots els àmbits de

la societat, amb una perspectiva feminista,

posant el focus en el benestar i protecció

dels menors, i fent èmfasi en el cas de les

famílies enllaçades.



ACTIVITAT 2018-2020
-Tasques per a la visibilització

(difusió social i mediàtica)

-Tasques per a la protecció de la diversitat familiar
(tracte institucional)

-Tasques de formació

-Tasques d'orientació i suport

-Actes ajornats (COVID)



Des de 2018 s'han dut a terme

diverses accions  per a la

visibilització de la diversitat

familiar als mitjans i en el sí de

la societat.

Des de seccions en premsa

escrita o radiofòniques

permanents, fins a

coŀlaboracions puntuals als

mitjans.

Visibilització



Visibilització 
Coŀlaboracions recurrents:

-Publicació d'articles de professionals sobre diversitat familiar al blog de l'entitat 

www.diversitatfamiliar.cat

-Visibilització de la diversitat familiar a les xarxes 

a través dels nostres comptes de Facebook, Twitter i Instagram

-Secció Enllaçats dins el probrama El submarí, de Ràdio Terrasa , 

a càrrec de Berta Rubio (co-coordinadora de l'entitat)

(2020-2021, tercera temporada en antena)

-Secció Famílies Enllaçades dins dels rotatius Petitsabadell i Petitterrassa a càrrec de

Berta Rubio (co-coordinadora de l'entitat)

-Articles de Mariona Carbó, co-coordinadora de l'entitat, a Social.cat

(podeu trobar els seus articles en aquest enllaç)

https://www.ivoox.com/enlla%C3%A7ats_sb.html?sb=enlla%C3%A7ats
http://www.petitterrassa.cat/eldrac/families-enllacades/
https://www.social.cat/opinions/autor/mariona-carbo-i-cornet


Visibilització 
Coŀlaboracions o actes puntuals:

-Articles d'opinió de Jenn Diaz, coŀlaboradora de l'entitat,

escriptora i diputada al Parlament, a diferents mitjans.

(a El Periódico o Catorze.cat)

-Coŀlaboracions d'alguns membres de l'entitat amb elpoblet

edicions, en els llibres que visibilitzen la diversitat familiar.

- Assitència aI Parlament de les Dones, l'1 de juliol del 2019,

com a entitat.

https://www.elperiodico.com/es/autor/jenn-diaz-28502
https://www.catorze.cat/autor/Jenn_D%C3%ADaz
http://www.elpoblet.cat/


Visibilització 
Participació als mitjans dels membres de la junta de

l'entitat i d'altres famílies vinculades:
(enllaços destacats)

2020
FEBRER 

Social. cat : monogràfic sobre diversitat familiar
De què parlem quan parlem de famílies 

Amb la participació de Mariona Carbó (co-coordinadora d'AADF)

És necessari deixar de parlar de padrastres, madrastres i fillastres.

Entrevista amb Sarah Boix (co-coordinadora d'AADF) 

https://www.social.cat/reportatge/11406/de-que-parlem-quan-parlem-de-families
https://www.social.cat/reportatge/11406/de-que-parlem-quan-parlem-de-families
https://www.social.cat/entrevista/11312/no-es-que-els-grans-tinguem-dret-a-tenir-fills-sino-que-els-infants-tenen-dret-a-tenir-una?fbclid=IwAR3r1CUA1cATroFL6ToO_C7dtxeVCD4M4JZxHR806Tk2vdrLyhgO0q6kkNo


Visibilització 
Participació als mitjans :

(enllaços destacats)

2019
AGOST 

Diari Ara: P ares, estarem tots junts per vacances?

Amb la participació de Berta Rubio (co-coordinadora d'AADF)

MAIG
Diari Ara: Totes les maneres de ser mare

*Aquest article forma part del monogràfic Visca la diversitat familiar
Amb la participació de Sarah Làzare (co-coordinadora d'AADF)

FEBRER
Diari Segre: De mare només n'hi ha una

Amb la participació de famílies vinculades a l'entitat

https://www.ara.cat/estiu/Pares-estarem-tots-junts-vacances_0_2282771731.html?utm_medium=echobox&utm_campaign=T-trobada+enFacebook&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2Uyyf16Pe61_qtW-kelXLEZ7yEwRZg-uNM-rFBVvR28ApWriK_UvnL0GE#Echobox=1564855306
https://www.ara.cat/societat/Totes-maneres-mare_0_2228177194.html?fbclid=IwAR0E_jULcrbhbDmppGMxSRcdC9TDT9yzkadIoqLjMpP276P7Ubo9Z5FWt3U
https://www.segre.com/noticies/guia/2019/02/10/de_mare_nomes_hi_una_som_una_familia_peculiar_pero_alhora_molt_normal_no_necessitava_una_parella_per_ser_mare_molt_important_que_cada_tingui_clar_lloc_que_ocupa_una_bogeria_pero_estem_encantats_67834_1111.html?fbclid=IwAR0orqI1UKLWWpnNxGO9IoOS6U-xYyQcVLRIe-BsmtjUj2y62giHFMNDYP8


Visibilització 
Participació als mitjans :

(enllaços destacats)

2018
DESEMBRE // Betevé. Codi de barris: Una família molt connectada

Amb la participació de famílies vinculades a l'entitat

AGOST // Diari Ara / Ara Criatures : La revolució de les famílies enllaçades

Entrevista a Mariona Carbó (co-coordinadora d'AADF)

ABRIL // Catalunya Ràdio / El Suplement: Famílies enllaçades i diversitat familiar

Amb la participació de Mariona Carbó i Berta Rubio (co-coordinadores AADF)

MARÇ // Mataró Ràdio. Amb veu de dona: Diversitat Familiar

Entrevista a Mariona Carbó (co-coordinadora d'AADF)

GENER  // Ràdio Arenys. Mediterrània  del 3 de gener: Entrevista a AADF

Amb la participació de diverses components de la junta d'AADF

https://blog.tvalacarta.info/video/beteve/codi-de-barris/una-familia-molt-connectada-14-de-desembre-de-2018/
https://criatures.ara.cat/familia/revolucio-families-enllacades_0_1950404955.html
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/families-enllacades-i-diversitat-familiar/audio/998928/
http://donesreporteresdemataro.blogspot.com/2018/03/
https://www.radioarenys.cat/programs/mediterranea/radioarenysdemar_podcast_12511


Protecció
Des de 2018 s'han dut a terme
diverses reunions amb
l'Administració per tal de deixar
constància de les dificultats
amb què es troben,

concretament, les famílies
enllaçades.



Protecció
Reunions i converses amb l'administració:

-Sobre famílies enllaçades i títol de família nombrosa
Ja el 2017 ens vam reunir amb la Directora de Famílies per traslladar-li la

problemàtica amb què es troben moltes famílies enllaçades a l'hora
demanar el títol de família nombrosa.

Des de llavors, des de l'entitat hem intentat resoldre de manera
personalitzada totes les incidències que ens han comunicat les famílies i

hem vetllat per agilitzar els seus tràmits. 

També en la intervenció que van dur a terme Berta Rubio i Carme Lazbal,
membres de l'associació, el passat mes de novembre de 2020 davant de la

Comissió d'Infància,  es va tornar a insistir en aquest punt, 



Protecció
-(2018) Reunió amb la Taula del Tercer Sector

Per donar-nos a conèixer com a entittat i traslladar-los les nostres inquietuds en relació a
la protecció de la diversitat familiar.

-Adhesió a les reunions del Consell Comarcal del Maresme

Per tal de sumar esforços en les reclamacions que puguin ser comunes a diferents
entitats.

-Presentació de l'entitat al Consell Comarcal del Vallès Oriental

Per tal de fer arribar la nostra tasca a tota la comarca

-(2020) Intervenció a la Comissió d'Infància del Parlament

intervenció en la qual es va demanar una millora en les tasques de l'administració per tal
d'evitar les separacions conflictives i en la qual es va demanar treballar en tot el procés:

millor educació sobre què són i què no són les relacions sanes, necessitat que
l'Administració faciliti les separacions en comptes de complicar-les, impulsar una bona
mediació, regular la coordinació parental en casos en què el conflicte no sigui evitable i

treballar per a l'obtenció d'una especialització en famílies per part dels jutjats.



Des de 2018, alguns membre de
l'entitat imparteixen cursos
sobre diversitat familiar a
diferents sectors o reben cursos
per a millorar la pròpia formació
de l'associació en materia de
diversitat familiar, feminisme o
gestió de les entitats, sempre
amb l'objectiu de millorar el
nostre servei,

Formació



Formació
Cursos, xerrades o tallers rebuts:

-Xerrades i cursos de caràcter legal

Des de 2018, l'entitat aposta per poder oferir un servei d'assessorament legal, respectuós i
ben fonamentat. És per això que Carme Lazbal, vocal i advocada coŀlaboradora de

l'entitat, assisteix, com a professional, a diferents cursos i formacions per tal de millorar el
servei de l'entitat: Formació per a Advocats de part que intervenen en processos de
mediació (ICAB);  I   Congrés Internacional de Coordinació de Parentalitat (ANCOPA);

Formació Básica en negociació Harvard (IACP) o el Curs Especialista en Coordinació de
Parentalitat (ANCOPA), entre d'altres.

-Xerrades de caràcter organitzatiu

També amb la voluntat de millorar la gestió i, conseqüentment el servei de l'entitat, s'han
dut a terme diferents cursos per part dels membres de la junta: Curs d'obligacions legals,

curs de gestió de socis, curs de disseny de projectes (FUNDESPLAI) o el taller
sobredinàmiques de grup per a la participació (FFG).



Formació
Cursos, xerrades o tallers impartits:

-Xerrades i contes sobre diversitat familiar per a famílies

Des de 2017, Berta Rubio, co-coordinadora de l'entitat, duu a terme xerrades adreçades a
famílies, tant per a adults com per a infants, amb l'objectiu de visibilitzar i normalitzar la

diversitat familiar.

-XXXVIII Jornades Sanitàries del Vallès ‘Nous reptes, noves dimensions’,

Participació amb la xerrada "Salut i Diversitat Familiar: els
sanitaris davant els múltiples models de família", a càrrec de la co-coordinadora de

l'entitat, Sarah Boix i Lázare. 



Formació
Projectes propis:

Tenen com a objectiu el disseny de cursos i tallers per a professionals  amb
l'objectiu q ue contemplin la normalització de la diversitat familiar en els seus

respectius sectors.

- Projecte Vadepapus.  El projecte específicament centrat en les famílies enllaçades: a
més d'estar dirigit a recopilar informació, articles, contes i literatura infantil, etc., inclou la
proposta de llenguatge inclusiu i  la nostra visió d'aquest tipus de família que és marca de
la casa. 

Coordina: Berta Rubio. 

- A través del Projecte Escola, el Projecte Serveis Municipals i el Projecte Salut oferim un
espai de reflexió, formació i acompanyament a professionals vinculats a tots aquests
àmbits per tal que puguin incloure la diversitat familiar de manera normalitzada i
inclusiva en la seva pràctica laboral. 
Coordina: Escola i Serveis Municipals: Mariona Carbó; Salut: Mariona Carbó i Sarah Boix. 



Orientació i
suportDes de 2018 i des de diferents

plataformes, l'entitat duu a
terme diferents tasques
d'orientació i suport a les
famílies (concretament a les
famílies enllaçades), per a
acompanyar-les en els seus
dubtes i reclamacions davant
de tercers, i també duu a terme
t'asques d'assessorament sobre
diversitat familiar en diferents
aspectes.



Orientació
Assessorament a tercercs:

-Assessorament a la productora Setzenou.

Per la realització d'un documental sobre diversitat familiar

-Assessorament a estudiants universitaris en la realització de treballs, tesines i tesis doctorals

A càrrec de Sarah Boix, cocoordinadora de l'entitat i antropòloga, en les consultes sobre cultura
familiar;  a càrrec de Carme Lazbal, vocal de l'associació i advocada, en relació a aspectes legals; i a
càrrec de Berta Rubio, co-coordinadora i fiòloga, per aquells aspectes relacionats amb llenguatge i

terminologia.

-Assessorament a associacions familiars

Confecció dùn model de carta dirigit a les AMPA per explicar-los els motius de la conveniència de
canviar la seva denominació a AFA o AFI 

(aquest document està disponible a la nostra web)

-Comunicació amb altres entitats per al respecte de la diversitat familiar

Comunicació amb entitats o institucions de les quals hem rebut notícia de la seva manca de respecte
a la diversitat familiar (entitats educatives, esportives, culturals, etc. i en diversos aspectes: no
contemplar la diversitat familiar en els descomptes, en la terminologia emprada en exercicis o

formularis, etc.).



Suport
Al costat de les famílies:

-Dinamització dels grups d'ajuda mútua virtuals per a famílies enllaçades

Actualment, hi ha actius un grup de dones autogestionat i un grup mixt. Ambdós a Facebook

-Orientació a les famílies 

Hem orientat totes aquelles famílies que ens ho han demanat i les hem acompanyat, en la mesura de
les nostres possibilitats, o les hem redirigides als professionals més adequats en relació a les

situacions plantejades (consultes legals, recomanacions de profesionals, consultes sobre temes
administratius, consultes generals i concretes en el marc del confinament, etc.)

-2019. Organització de la primera trobada de famílies enllaçades al Vallès 

Aquestes trobades està previst que tinguin una freqüència trimestral, que s'ha vist interrompuda per
la situació sociosanitària de 2020

Ressenya al Diari de Sabadell de la primera convocatòria

- Assessorament davant pandèmia Covid: 

Hem informat i assessorat de forma general i personalitzada a famílies de progenitors separats i
famílies enllaçades per tal de resoldre els dubtes logístics sorgits amb motiu de la pandèmia per

Covid, sobretot en qüestions de funcionament dels canvis de guarda. 

https://www.diaridesabadell.com/2019/11/19/que-son-families-enllacades/?fbclid=IwAR3zJm8cfC13g4Wx-TfgCFo6SlHoCVnMOs-E8QkIY27bkND8_0o3hrvNdt4


Durant l'any 2020 i a causa de la crisi
provocada per la COVID-19, moltes de
les activitats, xerrades i formacions
previstes han quedat ajornades per
l'any vinent o sense data prevista. 

Tot i que es tracta d'accions que, de
moment, no s'han pogut dur a terme,

volem deixar constància de la seva
previsió, ja que han comportat una
feina important per part dels
membres que les havien preparades.

Ajornat



Ajornat
A causa de l'emergència sociosanitària, ha quedat pendent:

-Participació al I Congreso de Antropología Feminista amb  una comunicació

dedicada a la vivència de les mares afins

A càrrec de Sarah Boix, antropòloga i co-coordinadora de l'entitat.
A l'espera de que s'anunciï nova data de celebració del congrés.

-Participació al Dia de les Famílies a Sant Cugat

Xerrada a càrrec de Mariona Carbó i Sarah Boix, co-coordinadores de l'entitat.
-Guixeta informativa sobre les tasques de l'entitat.

-Participació a Familias en Ruta

Xerrada per a adults, sessió de contes i tallers familiars sobre diversitat familiar, a
càrrec de Berta Rubio, narradora oral i co-coordinadora de l'entitat.

-Trobada trimestral de famílies enllaçades



Objectius
2021-2023

Les tasques de l'Associació
d'Atenció a la Diversitat Familiar,
excepte alguns casos puntuals,

són tasques que cal mantenir en
el temps. 

És per aquest motiu que, molts
dels nostres objectius de cara als
propers anys consisteix en
mantenir la dinàmica duta a
terme fins l'actualitat.

Ara bé, de cara als propers anys,

a banda de seguir amb la nostra
activitat de base, tenim la
intenció d'ampliar la nostra tasca
amb algunes accions concretes.



Objectius 2021-2023
De continuïtat:

Coŀlaboracions als mitjans.

Contacte permanent amb l'Adminsitració.

Assessorament a tercers.

Suport i orientació a les famílies 

Assistència a jornades, simposis i congressos en representacio de
l'entitat.



Objectius 2021-2023
Nous objetius (generals):

Més persones vinculades a l'entitat:

Web i xarxes actualitzades periòdicament:

Projectes adreçats a altres tipologies familiars

Amb la intenció de poder augmentar la capacitat de treball de l'entitat, pretenem ampliar la base social
per a trobar nous membres implicats en la realització dels objectius concrets per als propers tres anys.

Amb la voluntat d'assolir una comunicació més efectiva i actualitzada, l'actual junta ha establert un
calendari d'actualització de contingut de la web i de les xarxes socials, per tal que les persones
vinculades a l'entitat puguin seguir convenientment la nostra activitat.

Volem ser un referent en la diversitat familiar i és per això que, durant el proper trienni, volem posar en
marxa noves xarxes de criança i grups d'ajuda mútua, adreçats a famílies no monògames,

monoparentals, etc.



Objectius 2021-2023
Nous objetius (concrets):

Corpus llibres infantils:

Nous espais de trobada

Eŀlaboració d'un corpus de literatura infantil on hi hagi presència de diversitat familiar,
convenientment ressenyat.
Per a dur a terme les ressenyes es confeccionarà un formulari detallat i també un "test ràpid" que
permeti percebre la presència respectuosa i integradora de la diversitat familiar i de les famílies
enllaçades als productes de ficció (llibres, peŀlícules, etc.).

Organització de xerrades i trobades de famílies enllaçades en xarxa, adaptades a les mesures
sociosanitàries que es preveuen en el futur.
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GRÀCIES
Moltes gràcies a totes les que
feu possible la tasca de l'entitat,
ja sigui perquè treballeu per a
la visibilització de la diversitat
familiar, ja sigui perquè feu
difusió de la nostra proposta
terminològica, ja sigui perquè
oferiu espais de reflexió i
d'acció o ja sigui perquè en sou
usuàries.

La nostra entitat només té
sentit amb i per a vosaltres.


