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FASE PRIMERA: ACOLLIR PERSONES QUE FUGIEN D’UCRAÏNA AMB FAMÍLIES
CATALANES. Vam organitzar-ho tot perquè un autocar viatgés de Cracòvia a
Barcelona amb persones que fugien del conflicte bèl·lic d’Ucraïna per tal de ser
acollides per famílies de casa nostra.

5 VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES VAN TREBALLAR ALS CENTRES D’ACOLLIDA DE
CRACÒVIA PER TAL D’OMPLIR L’AUTOCAR QUE S’ESTAVA ORGANTIZANT A
BARCELONA: Havien d’entrevistar les persones interessades a viatjar a Barcelona. Els
informaven dels seus drets, segons la directiva europea del 25 de febrer de 2022 qualsevol
persona que fugia de la guerra d’Ucraïna era considerada ciutadana europea de ple dret
durant un temps determinat; i del que se’ls oferia una vegada arribessin a Barcelona. 

L’EQUIP DE LA FUNDACIÓ I 2 VOLUNTÀRIES ES VAN ENCARREGAR DE SELECCIONAR
LES FAMÍLIES D’ACOLLIDA: Les famílies acollidores havien de disposar no solament d’espai i
de capacitat econòmica, sinó també de disponibilitat de temps, dedicació i esforç en integrar
dins la seva unitat familiar a la família acollida. També s’havia de tenir en compte la diferència
en l’idioma, els canvis en les relacions familiars, la convivència, els hàbits alimentaris, la
cultura, la religió, entre molts altres aspectes que apareixen en el procés d’acolliment de
persones que han hagut de marxar de casa seva a causa d’una guerra.

Es va recollir informació contrastada i es van redactar dossiers informatius i documents
contractuals en els dos idiomes perquè ambdues famílies disposessin de la mateixa
informació i signessin els mateixos documents. 

El mes de març de 2022, davant l'inici del conflicte bèl·lic a Ucraïna i la necessitat urgent de la
població de fugir del país, se'ns va demanar acollir famílies amb infants amb cardiopatia. En pocs
dies i en vista del desbordament de les necessitats de la població a Ucraïna, s'amplia la demanda
a totes les famílies que fugien d'Ucraïna. Es va crear el PROJECTE DE SUPORT I ACOLLIDA DE
FAMÍLIES UCRAÏNESES, dins del marc del projecte Cors Valents que la Fundació CorAvant
va iniciar l'any 2015 arran del conflicte Sirià als camps de refugiats de Grècia.

 

1.

82 FAMÍLIES INTERESSADES A
ACOLLIR

248 ENTREVISTES DE VALORACIÓ  
(disponibilitat temps, recursos econòmics i
personals, capacitat d’adaptació, etc.)

58 FAMÍLIES VAN SER SELECCIONADES:
22 VAN ACOLLIR
7 VAN QUEDAR EN LLISTA D'ESPERA
29 VAN RETIRAR L'OFERIMENT



6 VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES VAN ENCARREGAR-SE DE RECOLLIR TOT EL MATERIAL I
MUNTAR ELS LOTS PER L’ABITUALLAMENT A L’AUTOCAR DE TORNADA.  La xarxa de
comerciants de Moià encapçalats per l’Aida Ibàñez i un equip de voluntaris liderats per Cecília
Gómez, patrona de Coravant, van donar els aliments per la tornada. Es va habilitar un espai al
barri d’Horta per emmagatzemar i preparar tot el material que s’havia d’emportar l’autocar de
l’empresa JULIÀ, el 16 de març quan marxés cap a Cracòvia. 

Durant el trajecte, els dos voluntaris de la Fundació i l’equip que treballava des de
Barcelona van confeccionar la llista definitiva de famílies d’acollida amb les famílies
que haurien d’acollir: “Com que les teníem davant, ens va resultar més fàcil decidir la
idoneïtat de cada cas.” Xavier Palau, voluntari

El 18 de març a les 7.15 h l’autocar surt de
Cracòvia direcció Barcelona amb 36 persones
que fugien d’Ucraïna, dos voluntaris de la
Fundació CorAvant i quatre conductors de Julià.

L’autocar va arribar el dissabte 19 de març al migdia. Les
famílies acollidores els van anar a rebre a peu de carrer. 

La Parròquia de Santa Eulàlia del barri de Vilapicina a
Barcelona ens va cedir un espai perquè es fes la
trobada formal de les famílies ucraïneses amb les
famílies d’acollida. 

           
59 PERSONES ACOLLIDES

                                                                              26 MENORS                       33 PERSONES ADULTES  
                                                                   (entre 4 mesos i 17 anys )              (31 dones/2 homes 
                                                                                                                               entre 18 i 63 anys)

             36 PERSONES van arribar en l'autocar des de Cracòvia

             4 PERSONES (2 adultes i 2 menors amb cardiopatia) que vam ajudar a arribar de  Polònia a 
             Berlín i amb avió a Barcelona. 

             19 PERSONES van arribar al projecte de diferents punts de la península i de Polònia en 
              transports compartits.



2. FASE SEGONA: SEGUIMENT DE L’ADAPTACIÓ DE FAMÍLIES ACOLLIDES I ACOLLIDORES.
En la primera fase ja es va treballar en les necessitats de la família acollida,
procurant una idoneïtat entre aquestes i la disponibilitat de la família acollidora per
facilitar l’adaptació i la convivència posterior. En la segona fase es van realitzar
sessions d’acompanyament psicològic per treballar l’estrès posttraumàtic de la
migració forçada i l’acompanyament tant en famílies acollides com acollidores per
aconseguir una bona adaptació i convivència. 

Vam contractar una traductora d’ucraïnès i rus, 25 hores al mes, del març al juny, al mes de juliol
es va reduir el contracte a a 15 h setmanals i a partir del mes d’agost va quedar a 10 hores
mensuals fins al novembre. La Gemma Solsona i la Mireia Salvador, psicòlogues del projecte i la
Maria Tieplova, traductora, van fer l’acompanyament a les famílies en tot el procés d’adaptació a
la vida familiar i social fins al tancament de l’acollida en aquells casos que va ser possible.

TROBADA DE FAMÍLIES A
CASTELLTERÇOL:

El 8 de maig es va celebrar una trobada a
Castellterçol amb les famílies d’acollida i
amb les famílies acollides, de les quals eren
21 famílies catalanes i 14 famílies
ucraïneses, amb un total de 51 persones
adultes i 27 infants entre els 2 i 17 anys.
Vam fer una caminada des del Rentador de
la Llana fins al Pont Romànic d’Esplugues
(Castellcir) i vam gaudir d’un dinar i d’un dia
fantàstic on les famílies van poder xerrar,
compartir experiències, vivències, consells,
etc. 

Els nens i nenes van jugar amb els 5 pallassos i
pallasses d’hospital que ens van acompanyar en la
jornada. 

287 INTERVENCIONS

22 PRIMERES ENTREVISTES

22 ENTREVISTES PRESENCIALS 
(després dels primers deu dies de l'acolliment)

220 ENTREVISTES DE SEGUIMENT
77 PRESENCIALS A DOMICILI
12 A L’HOSPITAL INFANTIL VALL D’HEBRON
131 TRUCADES TELEFÒNIQUES O VIDEOCONFERÈNCIES

23 ENTREVISTES D’INFORMACIÓ A FAMÍLIES
UCRAÏNESES DE FORA DE CATALUNYA que es van
interessar pel projecte, però que finalment no van venir



La  Cecília Gómez, patrona de la Fundació, va treballar estretament amb l’Hospital de Lviv
per la detecció de famílies amb necessitats i el subministrament de material
medicoquirúrgic.

Es va donar suport al Ministeri de Defensa del Govern d’Espanya en la gestió de
l’acolliment de 9 famílies amb infants amb discapacitat severa que el cap de
pediatria de l'hospital de Lviv va demanar evacuar. El Ministeri les va anar a buscar
amb avió i les va traslladar a València. L’equip de CorAvant va fer el seguiment durant els dos
primers mesos d’acollida. 

4. FASE QUARTA: ACCIONS QUE S’HAN DUT A TERME COMPLEMENTÀRIES AL PROJECTE: 

3 FAMÍLIES van decidir tornar a Ucraïna. 
8 FAMÍLIES es van independitzar a Catalunya en pisos de lloguer i feina
regulada. 
6 FAMÍLIES es van independitzar a altres punts de l'estat espanyol. 
2 FAMÍLIES van marxar a Alemanya i Irlanda, respectivament. 
1 FAMÍLIA va decidir separar-se, l'àvia i una filla amb els dos nets,
van tornar a Ucraïna i l'altra filla de 18 anys va quedar-se a
Catalunya. 
2 FAMÍLIES segueixen acollides amb famílies catalanes dins del
projecte.

3. FASE TERCERA: ACOMPANYAMENT EN EL PROCÉS DE CAPACITACIÓ DE LES FAMÍLIES
ACOLLIDES I TANCAMENT DE L'ACOLLIMENT. Es va acompanyar el procés de cada família tant
d'acollida com acollidores en projectar els seus plans a mitjà termini. Es van buscar els recursos
públics necessaris i es va aconsellar a aquelles que demanaven un suport més específic.  

 

 

“En la majoria de famílies acollidores van ser  les
dones les que van prendre la iniciativa. De dona a
dona va ser fàcil teixir complicitats.” 

Rosa Armengol, directora Fundació CorAvant



5. ELS NÚMEROS DEL PROJECTE:  L'AACIC, Associació de Cardiopaties Congènites, va contribuir
al projecte amb la dedicació d'una part dels professionals de l'entitat. 

Ingressos: 29.515 €

Despeses: 30.418 €



Les persones acollides agraeixen el suport, l'acompanyament i la capacitació que se'ls ha
donat per poder adaptar-se a la nova situació.
Les famílies acollidores valoren la intensitat de l'experiència d'acollir i l'esforç d'adaptació que
els ha suposat tant personalment com familiarment.
Els voluntaris i voluntàries han viscut l'experiència amb molta intensitat i improvisació i
agraeixen que l'equip de professionals de la Fundació hagi organitzar aquest projecte. 
L'equip de professionals de la Fundació ha valorat el projecte com una acció necessària
entenent la situació d'emergència i valora que s'hagi donat resposta a moltes necessitats tot i
que algunes han quedat per cobrir.

6. VALORACIÓ DEL PROJECTE: S'ha avaluat el projecte amb totes les persones
implicades: voluntariat, famílies acollidores, acollides i l'equip de la fundació:

En primer lloc, us vull donar les gràcies per donar-me l'oportunitat de poder ajudar a una família
ucraïnesa. La meva experiència ha estat molt positiva, entre tots hem donat acolliment, habitatge,
menjar i feina a aquesta família, i al fill, que té problemes de cor, ara està ben cuidat a Vall d'Hebron.
Moltes gràcies a la Fundació CorAvant i en especial a la Mireia Salvador i a la Maria Tieplova per
haver-ho fet possible.”

Marc Vancells, família acollidora - Gener 2023

7. ELS COL·LABORADORS: 

Moltes gràcies a totes les famílies i particulars que van respondre a la nostra crida
col·laborant econòmicament, en espècies o recursos. 

Una menció especial a l'equip de voluntaris i voluntàries que s'hi va implicar al 100 % per
poder acollir aquestes 22 famílies a casa nostra: Gemma Poca, Txema Pluvins, Xavier Palau, Xavier
Moya, Judit Bossa, Cecília Gómez, Montse Armengol, Eloi Coloma i Margarita Armengol, Santi
Ballesté, Neus Clofent. 

Aquest projecte s'ha dut a terme amb el suport dels recursos que les diferents administracions
van activar per poder atendre les necessitats d'acollida de les persones que fugien de la guerra
d'Ucraïna.

Moltes gràcies de tot cor a
Cevasa
Hospital de Lviv
Ministerio de Defensa de España
Parròquia Santa Eulàlia de Vilapicina
Travel Wifi
Xarxa de Comerciants de Moià 

Per a més informació sobre el projecte de suport i acollida de famílies
ucraïneses, clica aqui

El projecte Cors Valents es continua treballant des de la Fundació als campaments de
refugiats del Sàhara Occidental, evacuant infants amb cardiopatia que necessiten una
intervenció quirúrgica.
Si vols saber més sobre el projecte Cors Valents, clica aquí. 
Si vols continuar donant-nos suport, clica aquí.

https://staeulaliavilapicina.com/
https://fundaciocoravant.org/ca/que-fem/projecte-acollida-a-persones-ucraina-que-fugen-de-la-guerra/
https://fundaciocoravant.org/ca/que-fem/projecte-cors-valents-cooperacio-internacional/
https://fundaciocoravant.org/ca/com-pots-colaborar/fes-una-donacio-a-la-fundacio-coravant/

