
 

Suport a les famílies  

 

El Servei de Famílies Col·laboradores de l’Ajuntament de Barcelona dona 

suport a famílies en situació de vulnerabilitat que, de manera temporal, 

necessiten ajuda per atendre els seus infants per diferents circumstàncies 

(salut, conciliació vida laboral i familiar, respir...). 

 

El servei, gestionat per la Fundació Surt, ofereix a aquestes famílies el 

contacte amb una altra família col·laboradora propera, que durant aquest 

temps de necessitat les complementi en la cura dels seus fills i filles ( durant 

hores, dies, caps de setmana...). La relació entre les dues famílies s’estableix 

sempre de forma pactada i consensuada, tenint en compte la disponibilitat i 

demanda de les famílies. 

 

Els i les diferents professionals de l’àmbit educatiu, social o de salut, són les 

encarregades de fer la derivació de la necessitat de suport, detectada o 

demanada per les famílies que atenen des dels diferents projectes. Les 

professionals del SFC busquen al banc de famílies, aquella que pugui oferir 

l'ajuda que es necessita. 

 

El banc de famílies col·laboradores del servei actualment està format per 82 

persones. Són famílies molt diverses: persones soles, amb parella, amb fills o 

sense fills, joves o no tan joves, que han estat validades per les tècniques del 

servei després d'un estudi psicosocial. Totes elles viuen a Barcelona i a l’àrea 

metropolitana i ofereixen una part del seu temps –dies o hores, entre setmana 

o en caps de setmana-- per donar suport a la cura d'infants. 

 

Des del SFC es facilita l'encaix de la col·laboració i es realitza el seguiment i 

acompanyament a les persones que ofereixen el seu temps. Actualment el SFC 

dedica part del seu esforç en donar a conèixer el servei en els àmbits socials i 

educatius, per tal de ser un recurs accessible i conegut pels professionals i 

famílies amb infants en situació de vulnerabilitat. 

 

Si voleu més informació sobre el servei, contacteu per correu electrònic a 

sfc@bcn.cat i us n'informarem. 

 


