Qui som?
Què és l’AFAG?
Actualment l’AFAG està integrada
per una trentena de famílies acollidores.
La junta està formada per:
 Presidenta: Rosa Comamala Nicolau
 Vicepresident: Joan Vinyes Bou
 Secretària: Àngels Cros Roca
 Vocals: Janneke De Jong, Jesús Vega
Coronel, María Asunción Zanuy
Abelló, Joan Pujol Icart, Àngels
Izquierdo, Montserrat Batllori Dillet
 Tresorer: Agustí Gambarte Aguilar

Què fem?
Com a associació ens reunim en
assemblea general dos cops l’any.
Procurem fer-ho a cases de colònies o
albergs per tal que els nens també hi
puguin
assistir
còmodament.
En
aquestes reunions les famílies podem
parlar de problemes puntuals dels
nostres acolliments i rebre el suport
d’altres famílies.

A més, l’associació dialoga amb
les administracions per tal de millorar
les condicions dels acolliments: els
exposa els problemes de les famílies i
dels nens acollits, que –com tots
sabem–
afronten
situacions
poc
habituals.

L’AFAG (Associació de Famílies
Acollidores de Girona) és una
associació sense ànim de lucre que
aplega les famílies que acullen
infants en situació de risc i que són
tutelats per la Generalitat de
Catalunya, a la província de Girona.

Què volem?

El nostre objectiu és promoure
l’acolliment i paral·lelament actuar
d’interlocutors entre les famílies
acollidores i les administracions:
donar-los suport per fer front a les
incerteses derivades dels tràmits
administratius
que
comporta
l’acolliment.
Alhora, l’associació es proposa
com un punt de trobada en què els
pares / mares acollidors poden
compartit experiències, angoixes,
ajudar-se mútuament i afrontar la
relació que han de mantenir amb els
pares / mares biològics.

El nostre màxim objectiu és que
no hi hagi cap nen que no pugui ser
acollit
per
manca
de
famílies
acollidores. És per això que volem
divulgar l’acolliment a partir de les
nostres pròpies vivències.
D’altra banda, no volem que cap
família hagi d’afrontar sola els
problemes derivats de l’acolliment. Que
pugui comptar, com a mínim amb el
recolzament de les altres famílies

Vols ser un de
nosaltres?
Si voleu ser membres de l’AFAG
només cal que ens faciliteu les vostres
dades:
 Nom i cognom
 Adreça
 Telèfon
 Número de compte on
domiciliar el pagament
La quota que cal abonar per ferse membre de l’AFAG és de 10€ per
acollidor i any, que serviran per pagar
les despeses derivades de la gestió, el
manteniment i també les activitats
organitzades per l’associació.

AFAG
Associació de
Famílies
Acollidores de
Girona
Can Ribera, s/n
17744 Navata (Girona)
600539920
afa_girona@yahoo.es
http://habilis.udg.edu/~info/webs/AFAG/

