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1.- Resum 
 

L’experiència de la maternitat i la responsabilitat que suposa fer-se 

càrrec d’un fill és, sens dubte, un repte vital per a qualsevol persona que, en 

algun moment de la seva vida, pren la decisió de viure aquesta experiència 

única. Si al fet de ser pares afegim un grau de discapacitat intel·lectual per part 

dels dos progenitors o d’un d’ells, el repte es fa molt sovint inassolible. Tant és 

així que, en ocasions, aquests pares poden arribar a perdre la tutela dels seus 

fills per no poder cuidar-los adequadament o per no rebre el suport i l’ajuda 

necessàries. Inclús la pròpia situació de possible desemparament del menor, 

pot empènyer a moltes famílies extenses a haver d’adquirir unes obligacions 

morals, socials i de protecció, vers el nou nat.  Aquesta darrera situació és la 

més habitual entre la trentena de famílies amb fills constituïdes al llarg de les 

darreres dècades a la Fundació Amadip Esment de Palma. I tot i que rebre el 

suport familiar en relació a la criança dels fills és la tònica habitual, la Fundació 

també ha estat testimoni de la retirada d’alguns infants per part del Servei de 

Menors de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Una experiència 

traumàtica, com veurem en aquest treball d’investigació, que pot arribar a 

provocar seqüeles de per vida en les persones que la pateixen. 

El present treball d’investigació pretén conèixer i avaluar els protocols actuals 

que existeixen en matèria de discapacitat i família a Mallorca. Per això, la 

present recerca s’ha centrat en explorar i analitzar els diferents procediments i 

actuacions que s’implementen dins aquests àmbits, tant en la Fundació Amadip 

Esment com en l’administració pública a través de l’IMAS, organisme que 

actualment té les competències en matèria de menors i discapacitat. 

La recerca d’informació, de material i dades rellevants per al present estudi s’ha 

dut a terme en base a un disseny multi mètode de tècniques d’investigació 

majoritàriament qualitatives: recerca bibliogràfica, revisió d’expedients i 

informes socials, entrevistes estructurades i semiestructurades, grup de 

discussió, anàlisis DAFO i reunions amb mares amb discapacitat. Per altra 

banda, el segment quantitatiu de l’estudi s’ha realitzat a través d’un qüestionari 

ad hoc. Per analitzar els resultats obtinguts mitjançant aquestes enquestes, 

s’ha utilitzat el programa d’anàlisi estadístic SPSS, realitzant estadística 

descriptiva (mitja, percentatges, freqüències, segmentació de la mostra i 
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gràfics). 

La investigació consisteix, per tant, en un estudi exploratori enfocat 

específicament en dos col·lectius fonamentals: les persones amb discapacitat, 

siguin adults o menors i, les seves famílies. 

D’altra banda aquest TFM, en la seva redacció final, també té l’objectiu de ser 

útil per a les dues institucions implicades en el projecte, és a dir, la Fundació 

Amadip Esment que, des de l’any 1962 treballa i ajuda a les persones amb 

discapacitat intel·lectual i, l’IMAS, que té les competències autonòmiques en 

matèria de menors des de l’any 2003 i també ajuda al col·lectiu de persones 

discapacitades des que s’aprovà la Llei 4/2009, d’11 de juny, de Serveis 

Socials de les Illes Balears. 

Considero que ambdues institucions tenen l’obligació moral, ètica i professional 

d’avaluar els seus sistemes, programes, protocols i serveis, dirigits al col·lectiu 

de persones amb discapacitat, amb l’objectiu únic i primordial de fer-los més 

eficients, millor gestionats econòmicament i fer-ho, sobretot, tenint en compte la 

vulnerabilitat i necessitats especials dels usuaris als que van adreçats. 
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1.- Introducció 
 

Malgrat tots els  avenços realitzats en la incorporació de les persones 

amb discapacitat intel·lectual en moltes esferes de la vida (la formació, 

l’ocupació, participació en la vida social i associativa, etc), moltes d’aquestes 

persones, especialment les dones, segueixen sent dissuadides per familiars, 

professionals sanitaris o institucions, d’exercir el seu dret a ser mares i formar 

una família. A Espanya la situació d’aquests nous nuclis familiars ha millorat 

considerablement en els darrers anys, però la realitat encara és molt lluny de 

garantir aquests drets en condicions d’igualtat.  

La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb 

Discapacitat (CRPD) de 13 de desembre de 2006, en el seu Article 23 

“Respecte de la Llar i la Família”, reconeix el dret d’aquestes persones a decidir 

sobre el nombre de fills que volen tenir, si formar o no una família, tenir accés a 

la informació sobre planificació familiar, així com a mantenir la seva fertilitat i 

gaudir de la seva vida sexual i reproductiva com qualsevol altra persona. A 

més, s’insta a tots els països membres, Espanya ho és des de l’any 2008, a 

adoptar totes aquelles polítiques i mesures específiques que ajudin a aquest 

col·lectiu a poder exercir tots aquests drets que li són propis (Melina et al, 

2012). Ningú no hauria doncs d’escamotejar l’emparament d’un dret recollit per 

la llei (Aznar, 2010). Tot i això, però i, malgrat aquest emparament legal i 

jurídic, en el cas d’Espanya i  amb una simple recerca a Internet podem 

corroborar que la realitat no és ben bé la que recullen tots aquests acords i 

tractats internacionals. 

Fent ús dels següents criteris de recerca en espanyol: maternitat, discapacitat, 

família i embaràs, el primer que ens surt quan cerquem a Internet, són els 

temes o articles relatius als fills amb discapacitat. Però tot el que té relació amb 

la salut sexual i reproductiva de la dona amb discapacitat i, sobretot, al seu rol 

com a mare, són pràcticament inexistents en la xarxa.  

D’altra banda, si aquesta recerca la fem en anglès, la cosa varia de manera 

considerable. Apareixen tot un seguit d’entrades relatives a organitzacions que 

donen suport als pares i mares amb discapacitat i inclús grups de discussió i 

auto ajuda online.  
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Però la complexitat del problema no s’acaba aquí. Si per aquestes dones i 

famílies amb discapacitat plantejar-se ser pares ja és tot un repte pel que fa a 

la concepció, l’embaràs i la criança del nadó, la via de l’adopció o la 

inseminació artificial resulten impossibles per a la majoria de persones amb 

discapacitat intel·lectual. En el cas de les adopcions, el problema radica en els 

denominats “certificats d’idoneïtat” que, per altra banda, ningú no et demana 

quan tens un fill biològic. Aquest és un requisit indispensable per les adopcions 

internacionals i recollit en el Conveni de la Haya. Aquest certificat inclou un 

estudi psicosocial de la parella adoptiva i “és obligatori tenir un bon estat de 

salut física i psíquica que no dificulti la cura del menor adoptat” (Conveni, 29 de 

maig de 1993) 

Un altre dels obstacles al que també han de fer front les persones amb 

discapacitat intel·lectual és, precisament, el seu estatus de persona “especial”. 

Sovint quan es parla d’aquest tipus de discapacitat es parla, d’una discapacitat 

diguem-ne que “invisible”. Un fet que, per a moltes de les persones que la 

pateixen, implica a més a més haver-se d’enfrontar constantment a grans 

quotes d’incomprensió i prejudicis socials. 

Si bé és cert que la majoria d’experts coincideixen en la conveniència de tenir 

en compte una perspectiva individualitzada i no caure en l’error de fer enunciats 

genèrics quan es treballa o s’ofereix algun tipus de suport o servei a aquestes 

persones, la realitat ens obliga a tots a invertir en matèria de conscienciació i 

sensibilització social (FEAPS, 2011). Però no només en relació a la societat 

civil, sinó i, sobretot, en matèria de polítiques socials i recursos específics per a 

aquest col·lectiu. Els agents polítics han de posar la discapacitat i la família en 

les seves agendes com a punt de debat. Si no ho fem així, no aconseguirem 

millorar de manera efectiva les vides d’aquestes persones, com a mínim en el 

marc general de drets, sinó que continuarem treballant i enfocant esforços dins 

l’àmbit local i privat que és el que, actualment, està treballant amb gran rigor 

professional i pocs recursos en l’atenció i ajuda a aquest col·lectiu. 

Crida també l’atenció les dades aportades aquest any des de l’Institut de 

Política Familiar en relació als recursos destinats a Polítiques Familiars a 

Europa, on tampoc no hi ha un apartat específic per a les famílies amb 

discapacitat. En aquest sentit crec interessant remarcar algunes dades 

significatives. Espanya, com molts altres països de l’UE28, és un dels que 
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menys recursos econòmics destina a la família en general. El PIB que destinem 

a la família és de l’1,31%, mentre que la UE28 en destina el 2,2%. D’altra 

banda, en només 4 anys (2009-2014) les prestacions destinades a la família en 

el nostre país, s’ha devaluat un 11%. I les ajudes directes per als pares que 

tinguin fills al seu càrrec, dur congelada des de l’any 2000 i a Espanya és de 

24€ per fill mentre que a la resta d’Europa aquesta mitja es situa en els 

91€/mes de mitja (IPF, 2016) 

 

 

1.1.- Marc jurídic i legal de protecció del menor i les persones amb 
discapacitat intel·lectual 
 

Reforma de la Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema 

de protecció a la infància i la adolescència. 

 

Article 2. Interès superior del menor 

 
“La conveniència de que la seva vida i desenvolupament tingui lloc en un 

entorn familiar adequat i lliure de violència. Es prioritzarà la permanència en la 

seva família d'origen i es preservarà el manteniment de les seves relacions 

familiars, sempre que sigui possible i positiu per al menor. En cas d'acordar una 

mesura de protecció, es prioritzarà l'acolliment familiar enfront del residencial.” 

 

Article 3. Referència a Instruments Internacionals 

 

“Els menors gaudiran dels drets que els reconeix la Constitució i els tractats 

internacionals dels quals Espanya sigui part, especialment la Convenció de 

Drets del Nen de Nacions Unides i la Convenció de Drets de les Persones amb 

Discapacitat, i dels altres drets garantits en l'ordenament jurídic, sense cap 

discriminació per raó de naixement, nacionalitat, raça, sexe, discapacitat o 

malaltia, religió, llengua, cultura, opinió o qualsevol altra circumstància 

personal, familiar o social. 

 



 8 

Article 9. Dret  a ser sentit i escoltat  
 

“El menor té dret a ser sentit i escoltat sense cap discriminació per edat, 

discapacitat o qualsevol altra circumstància, tant en l'àmbit familiar com en 

qualsevol procediment administratiu, judicial o de mediació en què estigui 

afectat i que condueixi a una decisió que incideixi en la seva esfera personal, 

familiar o social. Es tindran en compte les seves opinions, en funció de la seva 

edat i maduresa. Per això, el menor ha de rebre la informació que li permeti 

l'exercici d'aquest dret en un llenguatge comprensible, en formats accessibles i 

adaptats a les seves circumstàncies.” 

 

Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb 

Discapacitat (CRPD) de 13 de desembre de 2006. Espanya va ratificar la 

Convenció i el seu Protocol el 30 de març de 2007, vinculant-se jurídicament el 

3 de maig de 2008. 

 

Article 23. Respecte de la llar i la família 

 

Els estats part han de prendre mesures efectives i pertinents per posar fi a la 

discriminació contra les persones amb discapacitat en totes les qüestions 

relacionades amb el matrimoni, la família, la paternitat i les relacions personals, 

i han d’aconseguir que les persones amb discapacitat estiguin en igualtat de 

condicions amb les altres, per assegurar, entre altres, que: 

 

• Es reconegui el seu dret a casar-se i fundar una família amb el 

consentiment lliure i ple dels futurs cònjuges. 

• Es respecti el dret de les persones amb discapacitat a decidir lliurement i 

de manera responsable el nombre de fills que volen tenir. 

• Les persones amb discapacitat, inclosos els nens i les nenes, mantinguin 

la seva fertilitat, en igualtat de condicions amb les altres. 
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Article 6. Dones amb Discapacitat  

 

Que reconeix que les dones amb discapacitat estan subjectes a la discriminació 

múltiple, i la necessitat que s’estableixin mesures per a que puguin gaudir de 

tots els drets humans i llibertats fonamentals.  

 

Article 7. Nins amb Discapacitat 

 

Pel que s’assegura que els nins i nines amb discapacitat podran gaudir dels 

mateixos drets i llibertats fonamentals que la resta de nins i nines.  

 

L’esterilització a Espanya 
 
Actualment l’esterilització és una acció regulada legalment al nostre país. Entre 

les diferents formes d’esterilització existents, terapèutica, voluntària, transitòria 

o permanent i de control de la natalitat, es poden donar a qualsevol persona, 

previ consentiment informat i totes són legals. Però en qüestió de l’esterilització 

de persones amb discapacitat intel·lectual que hagin estat incapacitades, la llei 

permet que es dugui a terme sense el consentiment, i inclús, coneixement de la 

persona interessada sota el precepte del seu propi benestar (Peláez, 2009). Un 

fet que vulnera la integritat de la persona amb discapacitat amb la seva 

incapacitació legal, deixant-la sense capacitat d’acció vers tercers. Així ho 

recull el nostre Codi Penal: 

 

L’article 156 del Codi Penal  

Art 156.  

"No obstant això, no serà punible l'esterilització de persona incapacitada que 

pateixi d'una greu deficiència psíquica quan aquella, prenent-se com a criteri 

rector el del major interès de l'incapaç, hagi estat autoritzada pel jutge, tant en 

el mateix procediment d'incapacitació, bé en un expedient de jurisdicció 

voluntària, tramitat amb posterioritat a aquest, a petició del representant legal 

de l'incapaç, escoltat el dictamen de dos especialistes, el Ministeri Fiscal i 

prèvia exploració de l'incapaç.” 
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Constitució Espanyola, 1978 

 

Article 49.  
 

"Els poders públics realitzaran una política de previsió, tractament, rehabilitació 

i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals prestaran 

l'atenció especialitzada que requereixin i els empararan especialment per 

gaudir dels drets que aquest títol atorga a tots els ciutadans. " 

 

Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i 

accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. 

Segons els experts hi ha dues raons evidents per a la promulgació d’aquesta 

nova llei i la seva justificació: 

• La prevalença en la nostra societat de moltes desigualtats socials, 

sobretot en relació als col·lectius més vulnerables como són les 

persones amb discapacitat intel·lectual, entre altres. 

• Els canvis que s’han produït en els darrers anys en relació a la percepció 

i l’enteniment del fenomen de la discapacitat. En aquest sentit la llei 

promou dos aspectes fonamentals com són “la lluita contra la 

discriminació” i “l’accessibilitat universal” 

Als efectes de la present llei, es consideren persones amb discapacitat, totes 

aquelles a les que se’ls ha reconegut un grau de minusvàlua igual o superior al 

33%. En el cas de Balears, l’organisme encarregat d’atorgar aquestes 

certificacions i reconèixer aquest grau de discapacitat és l’IBAS (Institut Balear 

d’Afers Socials). 
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2.- Objectius i hipòtesis de la recerca  
 

El disseny de recerca de dades i informació s’elabora en base a diferents 

tècniques metodològiques amb la finalitat d’aconseguir un tipus d’informació 

molt precisa i determinada amb la utilització de cadascuna d’elles. 

L’objectiu fonamental de la present investigació és que, mitjançant la recollida 

d’informació i dades, posteriorment escrutades, avaluades i analitzades, 

puguem donar resposta a les següents hipòtesis de recerca: 

 

• ¿És possible dotar a les persones amb discapacitat intel·lectual de les 

necessàries habilitats parentals per poder cuidar dels seus fills de 

manera autònoma? 

• ¿El grau de responsabilitat que tenen aquestes persones amb 

discapacitat en relació a la paternitat/maternitat, difereix molt del que 

puguin tenir les persones sense discapacitat? 

• Normalment d’una relació on els dos progenitors tenen discapacitat, el fill 

¿naixerà amb discapacitat?  

• La percepció que aquestes persones tenen de la seva pròpia 

discapacitat, així com del seu rol de pare o mare, ¿difereix de la que 

pugui tenir el seu entorn més pròxim? 

• Per aquests joves, el suport de la seva família i el d’institucions com la 

Fundació Amadip Esment, és el més important, ja que els permeten 

poder gaudir del seu dret a ser pares. 

• És interessant i, variable d’estudi posterior, com la barreja de 

nacionalitats està molt present en la relació de parella d’algunes 

d’aquestes persones amb discapacitat intel·lectual. Això ens pot fer 

pensar en termes de comunicació personal o, inclús, en la necessitat 

d’afecte que solen tenir aquestes persones. Sovint i, des d’etapes 

primerenques, moltes d’elles presenten quadres molt similars de 

trastorns afectius i psicosocials moltes vegades com a conseqüència de 

la seva pròpia discapacitat. 
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Però per entendre la situació i cercar respostes i solucions als possibles 

problemes que es detectin durant el transcurs de la recerca, necessitem saber 

on som tots exactament. Per tant, entre els objectius primordials que ens 

marquen a l’inici de la present investigació, es troben els següents:  

 

• Saber quin paper juga i quines són les competències en matèria de 

Família, Menors i Discapacitat de cadascuna de les institucions d’estudi: 

Fundació Amadip Esment i IMAS. 

• Quines necessitats i mancances presenta cadascuna de les institucions. 

• Què espera una organització de l’altre. Quines expectatives generades 

existeixen entre elles. 

• Quines solucions proposen cadascuna de les organitzacions per fer front 

a les conclusions que se’n derivin de la present investigació. 

• Opinió dels tècnics de les dues organitzacions en relació a la mateixa 

problemàtica. Veure si la part tècnica i professional treballa i actua en 

consonància amb la direcció de cada organització. 
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3.- Material i mètode. Recollida de dades 

El present treball d’investigació es desenvolupa amb l’objectiu d’analitzar 

i avaluar la situació actual en matèria de discapacitat i família a Mallorca dins el 

binomi IMAS i la Fundació Amadip Esment. Hem volgut conèixer les 

repercussions i influències de la discapacitat lligada a la parentalitat i estudiar 

l’eficàcia o inoperància de les accions i protocols que actualment s’implementen 

per part de les dues institucions d’estudi dins l’àmbit de la discapacitat i la 

família. 

La recerca d’informació, de material i dades rellevants per al present 

treball de fi de màster (TFM), s’ha dut a terme en base a un disseny multi 

mètode de tècniques d’investigació majoritàriament qualitatives, tot i que també 

s’han utilitzat algunes aplicacions d’anàlisi quantitatiu. Aquestes tècniques han 

estat les següents: 

 

Tècniques d’investigació qualitativa: 

 

Recerca bibliogràfica:  
 

S’ha realitzat una recerca bibliogràfica, centrada tant en la discapacitat, com en 

la família i les habilitats parentals. Aquesta recerca inicial s’ha fet a través de 

BB.DD especialitzades com Scopus i Ebscohost. A través d'Scopus, es va 

realitzar una recerca d'articles publicats entre l'any 2005 i 2016. No obstant 

això, també s'han utilitzat altres articles més antics, ja que els més recents feien 

referència a ells contínuament. Per altra banda, també s’han utilitzat i analitzat 

altres articles procedents de revistes i publicacions especialitzades com per 

exemple: (Siglo Cero, Margen, Feaps o Cermi) així com diferents pàgines webs 

de referència que especificarem en l’apartat de bibliografia consultada. 

Els criteris de cerca utilitzats van ser "Parenthood" and "Disability" and 

"Maternity", amb un total de 8 resultats. A partir d'aquests, van sorgir altres 

articles d'interès esmentats en els mateixos. Paral·lelament, també es va 

utilitzar la plataforma CEBC (The California Evidence-based Clearing House for 

Child Welfare), centrant-nos en programes basats en l’evidència dirigits a 

famílies amb discapacitat, tot i que no s’ha trobat ni es coneix cap programa 
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que s’hagi implantat encara a Espanya. En aquest sentit es va realitzar una 

nova recerca, amb nous paràmetres de recerca (“Parents” and “ Cognitive 

disabilities”) obtenint com a resultat, 5 nous articles d’investigació relacionats 

amb la matèria. Per al desenvolupament d'aquest treball d'investigació, 

finalment es van utilitzar un total de 9 d’aquests articles.  

La recerca documental també s’ha basat i fonamentat en la lectura 

d’expedients i informes socials facilitats per la Fundació Amadip Esment, prèvia 

signatura d’acord de confidencialitat, el Pla Sectorial per les persones amb 

Discapacitat de Mallorca 2011-2014 de l’IMAS, protocols d’ambdues 

institucions, així com memòries, jurisprudència i altres documents de consulta. 

 

L’entrevista:  
 

És una de les tècniques de recollida d’informació de tipus qualitatiu que més 

s’ha utilitzat en el present estudi exploratori. S’han realitzat tant entrevistes 

estructurades (l’investigador planifica prèviament les preguntes mitjançant un 

guió) como semiestructurades, és a dir, fent ús de preguntes més obertes però 

tenint en compte, també a priori, la informació rellevant que es pretén 

aconseguir. En base al binomi d’estudi IMAS i  la Fundació Amadip Esment, 

s’han realitzat un total de 9 entrevistes: 

 

Amadip Esment:  

 

• Sra. Victòria Fullana Benito, Treballadora Social i Tècnica Especialista 

en  Valoració de Famílies. 

• Sra. Josefina Cabot Rigo, Treballadora Social. 

• Sra. Isabel García López, Educadora Social en el Servicio de Vivenda 

Autònoma. 

• Sra. Chelo Sierra Infante, Educadora Social en Servicio de Vivenda 

Autònoma (Via10) i Coordinadora i Cap del Grup de mares amb 

discapacitat. 
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IMAS: 

 

• Sr. José Manuel Portalo Prada, Director Insular de Discapacitat 

•  Sr. Joan Escandell Mayans, Cap de la secció d’Acolliments Familiars 

• Sra. Mª Luisa Servera Pieras, Tècnic del Departament d’Adopcions i 

cofundadora del Programa Esperança. 

 

Altres entrevistes: 

 

• Sra. Mónica Permuy, Directora General de la Fundació Meniños 

d’Astúries, Madrid i Galícia. 

• Sr. Joaquín Andrés Joven, Magistrat del Jutjat de Violència sobre la 

Dona número 2 de Palma i Delegat de Discapacitat de la Sala de Govern 

del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.  

 
 
El grup de discussió:  
 

Tècnica d’investigació qualitativa que s’aplica sovint a estudis socials como és 

el cas de la present investigació. La realització d’aquest grup de discussió va 

suposar un repte d’organització. Es va demanar autorització als participants per 

poder enregistrar la sessió. 

 

• Es varen reunir en una mateixa sala a 5 persones. 3 mares amb 

discapacitat, 1 madrina sense discapacitat però que s’ha fet càrrec de la 

seva neboda amb discapacitat i de la filla d’aquesta i, 1 treballadora 

social d’Amadip Esment. 

• Es va realitzar una única sessió de 1 hora i mitja de durada 

aproximadament que es va enregistrar íntegrament en format 

audiovisual amb el previ consentiment firmat de tots els participants. Les 

converses i el debat s’han transcrit i analitzat posteriorment.  

• La intervenció de la moderadora va ser mínima. Plantejava preguntes 



 16 

obertes en base a uns blocs temàtics definits prèviament: discapacitat,  

família, ajuda i suport, formació, relació i percepció de les institucions 

d’estudi. 

Assistència a la reunió quinzenal del grup de mares d’Amadip Esment:  
 
Aquesta també va ser una ocasió extraordinària per recavar informació de 

primera mà de les mares amb discapacitat d’Amadip Esment. Un grup d’unes 8 

o 10 mares es reuneixen cada quinze dies per parlar de les coses que les 

preocupen: els seus fills, els problemes a la feina, les seves emocions, les 

seves pors, dificultats en el seu dia a dia.  

Aquestes reunions solen tenir lloc o bé a les instal·lacions que la Fundació 

Amadip Esment té a Son Rullán o bé a casa d’alguna de les participants. En 

aquests encontres quinzenals, aquestes dones amb discapacitat intel·lectual 

debaten de manera oberta i natural sobre les seves preocupacions i el seu dia 

a dia. Manifesten públicament les seves necessitats i inquietuds i sempre estan 

acompanyades d’una o dues educadores de la Fundació Amadip Esment. 

 

Qüestionari:  
 
S’ha dissenyat un qüestionari específic de 28 preguntes en el que s’estableixen 

uns criteris de recerca centrats en el coneixement de les vides i el dia a dia de 

les famílies amb discapacitat d’Amadip Esment. Una vegada dissenyat el 

document online, s’envia a tots els tutors de les 31 famílies amb discapacitat de 

la Fundació i se’ls demana que responguin l’enquesta. De les 31 famílies 

capacitades, finalment responen el qüestionari 19, per tant es perden 12 casos. 

4 pel grau de discapacitat intel·lectual de la persona que havia de respondre les 

preguntes i els altres 8, perquè decideixen no participar en l’estudi.  

S’estableix una data límit d’enviament del qüestionari i un cop rebem tots els 

documents, s’analitzen els resultats utilitzant el programa d’anàlisi estadístic 

d'IBM, SPSS Estadístics versió 22. Malgrat que s’avaluen algunes dades de 

manera quantitativa i que la pròpia aplicació és en sí mateixa una eina 

d’anàlisis quantitatiu, el resultats obtinguts ens obliguen a analitzar les dades 

des d’una perspectiva més descriptiva i, per tant, qualitativa.  
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4.- Resultats  
 

Iniciem l’apartat de resultats explicant breument el procediment d’anàlisi 

utilitzat en el cas del qüestionari específic creat per a la present investigació. 

Totes les dades recollides a través del qüestionari “Pares amb discapacitat. El 

repte de formar una família estable” es buiden, a través de l’aplicació online 

GoogleDocs, d’on també s’extrauran alguns gràfics i, sobretot, mitjançant el 

programa d'IBM SPSS Estadístics versió 22, definint un total de 26 variables + 

10 variables zscore tipificades per l’anàlisi de clúster. Entre totes elles hi ha 

variables qualitatives i quantitatives.  

 

• Posteriorment es registren totes les variables de forma codificada. 

• Descripció de variables (univariant), és a dir, aquelles que es centren en 

la descripció de les variables classificades i codificades i ens ajuden a 

ampliar el nostre coneixement de la mostra. 

• També es duen a terme proves paramètriques entre dues variables 

(bivariants), tenint en compte el tipus d’escala de les variables (nominal, 

ordinal, interval o raó).  

• Anàlisi multivariant de classificació, anàlisi de Clúster o conglomerat de 

(K-medias). L’interval de confiança contemplat serà del 95% i el nivell de 

significació estadística del 5% (p<0,05). 

 

Resultats obtinguts dels qüestionaris realitzats: 
 
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, de les 31 famílies amb discapacitat 

intel·lectual a les que se’ls va enviar el qüestionari online “Pares amb 

discapacitat. El repte de formar una família estable”, només el varen respondre, 

per causes diverses, un 60% de la mostra.  

Entre les persones que sí optaren per col·laborar en la present recerca, hi havia 

18 dones i 1 sol home com es recull en la següent taula d’anàlisi descriptiu.  

 

 

 

 



 18 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Hombre 1 5,3 5,3 5,3 

Mujer 18 94,7 94,7 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

 
Quant al perfil de la mostra, que més endavant es detallarà amb precisió, 

també es pot observar com la mitja d’edat de les persones enquestades es 

troba en els 38,32 anys. Quant al nombre de fills que han tingut, la mitja ens 

situa en els 1,68 fills per persona.  

 
Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Edad 19 24 67 38,32 10,980 
Número de hijos 19 1 3 1,68 ,749 

N válido (por lista) 19     

 
 
De la mostra de famílies amb discapacitat enquestades es desprèn que 

existeixen bastants elements característics i comuns a totes elles. Corroborem 

aquesta informació quan, per exemple, s’aborda directament la problemàtica de 

la cura dels fills en l’àmbit domèstic. Només el 21,7% de la mostra cuida dels 

seus fills de manera autònoma. La majoria, concretament un 52,2% els cuiden, 

però amb el suport i l’ajuda de la seva família. Cal tenir en compte també que 

entre les persones enquestades, hi ha un 13% que no cuida dels seus fills 

perquè aquests ja són majors d’edat i viuen de manera autònoma. Per tant 

clarament podem arribar a la conclusió que la majoria d’aquestes famílies i 

persones amb discapacitat intel·lectual no exerceixen a temps complet el seu 

rol de mares i pares (86,9%) 
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Com es desprèn de la pregunta 11, el grup és plenament conscient de la 

necessitat del suport familiar o institucional per poder fer front al repte de la 

maternitat/paternitat i la criança dels seus fills, però tot i així, quan se’ls hi 

planteja directament les limitacions que pot comportar la seva discapacitat a 

l’hora de cuidar i educar els seus fills, la resposta del grup és contundent. Un 

72,7% dels enquestats considera que la seva discapacitat no els impedeix ser 

un bon pare o mare i un 22,7% encara remarquen aquest fet amb una major 

contundència seleccionant l’opció “en absolut”. 

 

 

 
 

En canvi i, malgrat el pes que té l’ajuda i el suport familiar o institucional en la 

vida d’aquestes famílies amb fills, és interessant observar la varietat en la 

resposta a la pregunta ¿què passaria sense aquesta ajuda? Si bé és cert que 
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més d’un 30% de la mostra considera que sense ajuda no se’n sortiria amb la 

criança dels seus fills, també veiem com al voltant d’un 23% d’ells creu que 

malgrat les dificultats se’n sortirien amb el suport de la parella i prop d’un 20% 

també considera que no suposaria un problema i que se’n podrien fer càrrec 

dels seus fills sense el suport i l’ajuda familiar o d ‘Amadip Esment. 

 

 
 

Cal destacar, però, que prop del 60% de la mostra valora amb la puntuació 

màxima d’un cinc, d’una escala de l’1 al 5 (sent 1 molt dolenta i 5 molt bona), 

l’ajuda familiar que reben per cuidar dels seus fills. 

 
 

 
 

Contundència també en la resposta de la seva percepció com a pares. No 

trobem aquí espai per a l’autocrítica ni per a l’assumpció de les pròpies 
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limitacions, com podríem plantejar qualsevol de nosaltres. Gairebé el 100% de 

la mostra considera que és un bon pare o mare. Seria molt interessant en 

aquesta qüestió, analitzar també i demanar l’opinió tant dels fills d’aquests 

pares amb discapacitat, com dels seus tutors o cuidadors institucionals. 

 

 
El que està clar és que l’experiència de ser pares és, pel 70% de la mostra, el 

més important que els ha passat a la vida. És un fet extraordinari i únic como 

ho pot ser per a qualsevol pare o mare. Tot i això també crida l’atenció que el 

13% d’ells s’imaginava l’exercici de la parentalitat d’una manera diferent, no 

sabem si millor o pitjor, ja que no disposem d’aquesta informació i prop d’un 9% 

assegura que és una responsabilitat a la que els resulta difícil fer-hi front. 

 

 
 
 

Ajudar als seus fills a fer els deures (52,2%), fer el que els demanen (43,5%) o 

recordar les cites amb el metge (30,4%), es troben entre les principals 
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dificultats a les que s’enfronten les persones amb discapacitat intel·lectual en 

relació a l’educació i la cura dels seus fills. 

 

 
 

Una altra dada que volíem analitzar i contrastar a través d’aquest qüestionari, 

per conèixer la seva rellevància i significació, era si d’aquestes parelles de 

pares amb discapacitat intel·lectual, també naixien fills amb alguna 

discapacitat. En aquest sentit i fent ús del sistema de freqüències del programa 

d'IBM SPSS Estadístics versió 22 comprovem que 13 de les 19 famílies que 

han respost el qüestionari, han tingut fills sense discapacitat. Un fet que podria 

tenir relació directa amb la pregunta següent on se’ls demanava si la seva 

parella tenia o no discapacitat. 
 
Frecuencias 
 

Estadísticos 
Discapacidad en los hijos   

N Válido 19 

Perdidos 0 

 
 

Discapacidad en los hijos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido sí 5 26,3 26,3 26,3 

no 13 68,4 68,4 94,7 

Sólo alguno de 
ellos 

1 5,3 5,3 100,0 
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Total 19 100,0 100,0  
 
 

 
 
 

En relació a la parella, es perden 2 casos dels 19 que han respost el 

qüestionari i d’aquests 17 , 12 asseguren que les seves parelles no presenten 

cap discapacitat reconeguda.  

 
Pareja con discapacidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido sí 5 26,3 29,4 29,4 

no 12 63,2 70,6 100,0 

Total 17 89,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 10,5   

Total 19 100,0   

 

 

L’anàlisi de Clúster, conegut també com anàlisi de conglomerat, és una tècnica 
estadística multivariant que ens permet agrupar els diferents grups de la 

mostra, cercant la màxima homogeneïtat de cada clúster. És una tècnica 
exploratòria bàsicament descriptiva. Així doncs amb la mostra analitzada hi ha 
tres clúster o grups format per 15 persones, 3 i 1. Això significa que existeixen 

bàsicament tres tipus de persones: les que valoren el suport familiar, valoren 
molt la maternitat i les que per a elles el fet de ser mares és el més important 
que els ha passat mai. 
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Així mateix també veiem que existeix una significació important –p> 0,05 en les 

següents respostes analitzades mitjançant l’ANOVA. Així doncs són 
significatives la “valoració de l’ajuda familiar en la criança dels fills” (p = 0,000), 
“el que suposa ser mare” (p = 0,005) i “la importància de la maternitat a la vida 

d’aquestes persones” (p = 0,000). L’ANOVA analitza el clúster i ens defineix 
encara més els diferents grups: característiques i mesures.  A més ens diu 
quines són les característiques definitòries entre grups. 
 
 

Centros de clústeres iniciales 

 

Clúster 

1 2 3 

Zscore:  Valora 
ayuda de tu familia 
cuidado hijos 

-1,99784 ,76281 ,76281 

Zscore:  Valora 
maternidad en tu 
vida 

,28192 ,28192 -4,00322 

Zscore:  Valora la 
ayuda de Amadip 
Esment 

-,44351 ,76030 ,76030 

Zscore:  Qué 
supone ser madre 

-,46701 1,75129 2,86044 

 

 
 

Número de casos en cada 
clúster 

Clúster 1 15,000 

2 3,000 

3 1,000 
Válido 19,000 
Perdidos ,000 

 
 

ANOVA 

 

Clúster Error 

F Sig. 
Media 

cuadrática gl 
Media 

cuadrática gl 



 25 

Qué ocurriría sin 
ayuda familiar o 
Amadip 

1,749 2 1,308 16 1,337 ,290 

Valora ayuda de tu 
familia cuidado 
hijos 

14,956 2 ,492 16 30,380 ,000 

Qué supone ser 
madre 

3,562 2 ,469 16 7,591 ,005 

Valora maternidad 
en tu vida 

7,381 2 ,058 16 127,930 ,000 

Cómo te puntúas 
como madre /padre 

,879 2 ,673 16 1,305 ,298 

Valora la ayuda de 
Amadip Esment 

1,195 2 ,627 16 1,906 ,181 

 

 

Hem considerat rellevant demanar si aquests pares i mares amb discapacitat havien 

rebut una formació i informació específica abans o durant el seu embaràs, en el cas de 

les dones. Aquí la resposta és bastant similar tant en l’anàlisi estadístic descriptiu a 

través d’SPSS, com el que ens ha donat l’aplicació mitjançant la qual s’ha elaborat 

aquest qüestionari online (GoogleDocs). En aquesta resposta també es perd un cas.  

 
 
 
FORMACIÓ DURANT L’EMBARÀS 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Recibiste 
formación durante 

embarazo 
18 1 2 1,50 ,514 

N válido (por lista) 18     

 
 

Estadísticos 
Recibiste formación durante 
embarazo   

N Válido 18 

Perdidos 1 
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Recibiste formación durante embarazo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido sí 9 47,4 50,0 50,0 

no 9 47,4 50,0 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   

     

 

 

Com es pot comprovar, un 50% aproximadament de les persones enquestades 

sí que varen rebre algun tipus de formació durant l’embaràs i l’altre meitat 
assegura no haver rebut cap mena d’assessorament o informació durant el seu 
període gestacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ANOVA 

Os hacéis cargo de sus hijos   

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,623 2 ,312 ,277 ,762 
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Dentro de grupos 18,008 16 1,126   

Total 18,632 18    

      

 
(F18) = 0,277 (p = 0,762) –p>0,05. No hi ha diferència significativa entre 
clústers ja que un 76% del perquè passa això, es deu a l’atzar. 

 
 
Taula de freqüència 
 

Pareja estable 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido sí 10 52,6 55,6 55,6 

no 8 42,1 44,4 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   

 

 
 
 

Existeix entre els enquestats una posició quasi unànime en relació a en qui 

delegarien la cura i protecció dels seus fills si ells mateixos no se’n poguessin 

fer càrrec. En aquest sentit i com es pot observar en el gràfic inferior, gairebé la 

totalitat de la mostra delegaria aquestes funcions en la seva família extensa 
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(56,5%) i prop d’un 35% ni tan sols es vol platejar aquesta possibilitat. El que 

no te pràcticament significat per a la mostra és que ni les seves parelles ni cap 

família aliena o adoptiva pogués cuidar dels seus fills. 

 
 

 

 
 

Hem considerat rellevant, també en aquest apartat de resultats, dur a 

terme un anàlisis DAFO de les dues principals institucions d’estudi: la Fundació 

Amadip Esment i l’IMAS, així com mostrar breument, altres experiències i 

models de gestió de la discapacitat a Espanya. L’anàlisi DAFO és una 

metodologia d’estudi de situació, que es practica tant a nivell intern com extern i 

ens permet avaluar i valorar l’estat de la qüestió de les dues entitats.  

 

 
4.1.- Fundació Amadip Esment 
 

Tal i com informa en la seva pàgina Web, la Fundació Amadip Esment 

és la historia d’uns pares que es varen unir per fer realitat un somni. Tenien un 

objectiu comú. Volien que els seus fills amb discapacitat intel·lectual 

estiguessin bé, fossin persones felices i, sobretot, si ells faltaven algun dia, algú 

se’n fes càrrec amb garanties de protecció i cura. Així va néixer l’any 1962 

Amadip Esment. Actualment és un referent en matèria de persones amb 

discapacitat intel·lectual i atenent a més de 1000 famílies. 
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DAFO FUNDACIÓ AMADIP ESMENT 
 

 

Factors 

interns 

D 

Debilitats 
• El vincle que es genera 

amb l’acompanyament, 

de vegades no permet 

als professionals actuar 

i prendre decisions des 

de la objectivitat. Massa 

vincle = falta 

d’objectivitat. 

•  Comitè d’Ètica es 

reuneix de manera 

regular. De vegades cal 

dur determinades 

qüestions davant el 

comitè com a 

conseqüència del punt 

anterior. 

• Lentitud en la pressa 

de decisions quan 

aquestes són difícils i 

afecta als vincles entre 

professionals i usuaris 

de la Fundació. 

• Formació a famílies: 

en relació a aquesta 

qüestió es planteja 

l’enfoc dels cursos i la 

formació, inclús la 

forma de comunicar-los, 

per tal de captar un 

major nombre de 

participants. Actualment 

l’assistència, si no és 

obligatòria o s’ofereix a 

la carta i per demanda, 

no té molt bona acollida 

entre les persones amb 

F 

Fortaleses 
• Seguiment 

personalitzat i 

individual de tots 

els casos. 

• Bona relació i 

treball en xarxa: 

serveis socials, 

àmbit sanitari i 

educatiu. 

• Implicació del 

màxim nombre 
d’agents i 

professionals 

quan cal actuar en 

relació a casos 

complexos en 

matèria de 

menors. 

• Detecció 

immediata de les 
necessitats de 

les famílies 

mitjançant la 

valoració de les 

persones i 

famílies que 

arriben a Amadip 

Esment demanant 

ajuda i suport. 

• Immediatesa en 
l’actuació quan 

determinades 

situacions  o, 

pròpies famílies d 

‘Amadip, ho 
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discapacitat i les seves 

famílies.  

• Atenen a menors, però 

els professionals que 

fan feina a la Fundació 

en aquest àmbit, no 

són experts en la 

matèria. 

• No es poden 
identificar fàcilment  

quines famílies de la 

Fundació Amadip 

Esment, tenen fills. 

Actualment cal recórrer 

a la memòria i/o el 

coneixement de totes 

les famílies. 

• No existeixen 
protocols escrits i 

formals en matèria 

d’atenció i protecció 

de menors. 

 

requereixen. 

• Formació 

específica a les 

persones amb 

discapacitat 

intel·lectual en 

matèria de: 

sexualitat, 

prevenció, etc. 

• La Fundació 

ofereix un gran 

suport, també a 

la família 

extensa. 

• Reunions 

quinzenals del 

grup de mares 

amb discapacitat 

intel·lectual. 

 

 

Factors 

externs 

A 

Amenaces 
• L’assumpció de roles i 

responsabilitats que 

no els hi són propis.  

• Les persones amb 

discapacitat sovint no 
reconeixen les seves 

pròpies limitacions i 

capacitats. Perill 

d’embarassos no 

desitjats. 

• Les persones amb 

discapacitat intel·lectual 

perceben determinada 

formació o ajuda, com 

O 

Oportunitats 
• Millorar la relació 

amb la xarxa 

sanitària i 

treballar molt 
més la formació, 

la planificació 

familiar i que tot, 

tant el personal 

com la informació 

estigui adaptada a 

les persones amb 

discapacitat 

intel·lectual i sigui 

fàcilment 

comprensible per 



 31 

una intromissió en la 

seva vida privada i 

íntima. 

• Prejudicis i no 

adaptabilitat en certs 

àmbits d’atenció a 

aquestes persones: 

sanitari i judicial. 

• La falta de vinculació 
emocional amb els 

afectats per part de 

l’IMAS, pot provocar 

que molts casos 

complexes acabin a la 

Fundació Amadip 

Esment.  

• Es troba a faltar el 
suport i la feina en 

xarxa amb l’IMAS. No 

és funció ni 

competència d ‘Amadip 

Esment supervisar els 

menors. 

• Tant usuaris com la 

pròpia Fundació 

critiquen el procedir 
de l’IMAS en matèria 

de menors: retirada 

d’infants del seu centre 

educatiu. 

a aquestes 

persones. 

• Formació, 

especialització i 

contractació de 

personal 

qualificat i 

format en 

l’atenció de 

menors amb 

discapacitat 

intel·lectual.  

• Cursos de 

formació i 

reciclatge per al 

personal actual de 

la Fundació. 

• Adaptacions i 
millores en el 

sistema 

informàtic. 

Exemple: recerca 

ràpida i efectiva 

de famílies amb 

fills.  
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4.2.- Institut Mallorquí d’Afers Socials 
 

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) és, des de l’any 2001, la 

institució pública responsable de gestionar els serveis socials, la protecció de 

menors i els recursos assistencials a l’illa de Mallorca. 

Concretament l’IMAS té les competències autonòmiques en matèria de menors 

des de l’any 2003 i també ajuda al col·lectiu de persones discapacitades des 

que s’aprovà la Llei 4/2009, d’11 de juny, de Serveis Socials de les Illes 

Balears. 

Per dur endavant la present investigació s’ha treballat per separat amb els 

diferents departaments involucrats tant en qüestions relacionades amb la  

Discapacitat com de Menors i Família.  

 

El Programa Esperança (PE) 

 

Dins l’àmbit de la discapacitat que ens ocupa, cal destacar que l’IMAS va 

posar en marxa l’any 2013 el denominat “Programa Esperança”. Un 

programa d’adopcions nacionals que té com a finalitat trobar famílies per a 

menors amb necessitats especials, no només amb discapacitat intel·lectual. El 

Decret 40/2006 de 21 d'abril pel qual es regula els procediments d'acolliment 

familiar d'adopció i de determinació d'idoneïtat, preveu un protocol especial per 

a aquelles famílies que vulguin realitzar l'adopció d'un menor amb aquestes 

necessitats “especials”. 

Des de l’any 2013, 20 nins i nines han estat inclosos dins el Programa 

Esperança. Un total de 6 famílies s’han interessat pel nou pla d’adopcions 

especials, però només 2 d’aquests infants han estat finalment adoptats. 

 

En relació amb els 18 menors restants, l’IMAS ens fa arribar la següent 

informació: 

 

• Amb 5 nens del PE es constitueix un acolliment permanent. Dos van ser 

cessats posteriorment, amb ingrés en centres especialitzats. (Mater i 

centre semi-terapèutic Quatre x Quatre). 
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• 2 nens del PE, van passar directament al centre especialitzat (Amadiba) 

sense realitzar acolliments previs. En l'actualitat no es troben inclosos en 

el PE. 

• 1 menor ja no està inclòs en el PE per la seva edat (16 anys). 

• 2 germans després del cessament d'un acolliment familiar pre-adoptiu, 

també són inclosos en el PE. Per la seva edat en l'actualitat ja no es 

troben en el PE (10 i 12 anys). 

• 1 nen després de conviure amb una família terapèutica va ingressar en 

centre, per la seva edat ja no es troba inclòs en el PE (15 anys). 

• En l'actualitat estan inclosos en el Programa Esperança, 5 menors, dels 

quals 3 d'ells són menors de cinc anys i dos majors de sis anys. 

 

Adopcions a Mallorca de menors amb necessitats especials des de 2010   

 

2010: 27 infants. 

• Amb necessitats especials: 11 (8 d'ells majors de 8 anys) 

2011: 25 infants. 

• Amb necessitats especials: 7 (3 d'ells majors de 8 anys) 

2012: 27 infants. 

• Amb necessitats especials: 8 (3 d'ells majors de 8 anys) 

2013: 23 infants. 

• Amb necessitats especials: 9 (4 d'ells majors de 8 anys) 

2014: 20 infants 

• Amb necessitats especials: 4 (2 d'ells majors de 8 anys) 

2015: 22 infants 

• Amb necessitats especials: 8 (1 d'ells major de 8 anys). 

 

Definim menors amb necessitats especials com a infants amb trastorns greus 

d'afecció, retards maduratius i intel·lectuals importants, infants nascuts amb 

síndrome d'abstinència, trastorn de dèficit d’atenció (TDAH amb o sense 

hiperactivitat), problemes de comportament i conducta, síndrome de Down, 

problemes funcionals d’audició i visió, antecedents de discapacitat en els pares 

biològics i germans i menors de més de 6 anys. 



 34 

En relació a la Direcció Insular de Discapacitat de l’IMAS,  es presenten 

algunes dades interessants aportades pel seu director, el Sr. José Manuel 

Portalo Prada, en relació a les reformes i millores que caldria fer dins el propi 

departament o àrea de Discapacitat. 

 

 
 

Cal fer especial esment a una dada que ens ha semblat preocupant en relació 

als diferents departaments de l’IMAS que actualment treballen amb menors, 

famílies o persones amb discapacitat. La coordinació i comunicació entre els 

diferents departaments i professionals és pràcticament inexistent.  

 

També cal tenir present que, en matèria de discapacitat, la despesa pública 

actual, segons dades de l’Organització per a la Cooperació i el 

Desenvolupament Econòmics (OCDE, 2016) és només del 2,6% del nostre 

PIB. És a dir Espanya inverteix 403€ per espanyol/any en discapacitat. 

 

 
DAFO INSTITUT MALLORQUÍ D’AFAIRS SOCIALS (IMAS) 

 
 

Factors 

interns 

D 

Debilitats 
• Les campanyes de 

sensibilització i 

captació de famílies 

F 

Fortaleses 
• L’acolliment 

familiar que 

preval és 
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cangur per a menors 

amb necessitats 

especials que s’han dut 

a terme fins ara (7 o 8) 

no han funcionat  

• No s’ha dut a terme cap 

avaluació i anàlisis 

d’aquestes campanyes 

de captació.  

• Transparència i bona 
gestió en matèria 

econòmica (recursos 

públics) 

• Hi ha pocs casos de 

menors amb 

necessitats especials 

(3-4 anualment). El 

problema amb aquests 

menors és que hi ha 

pocs, però la seva 

permanència en els 

centres d’acollida és molt 

més llarga i indefinida 

que en el cas dels 

menors sense 

necessitats especials.  

• Per tant, en aquests 

casos, es podria estar 

incomplint la legalitat 

vigent en relació als 

terminis màxims en què 

els menors poden 

romandre en un centre 

residencial . 

• En relació al procés 
d’emancipació, sí que 

es dur a terme un 

determinat protocol a 

l’acolliment en 

família extensa 

(350 nins), en front 

als 90 menors que 

finalment han 

estat acollits en 

família aliena. 

• Pla Estratègic 

per al 2017 de 

l’àrea de 

Discapacitat de 

l’IMAS 
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partir dels 16 anys amb 

els menors que estan als 

centres residencials, però 

no així amb els 

adolescents que estan 

acollits en una família. 

Greuge entre els 
menors i perjudici per 

les famílies acollidores. 

• No es treballa tampoc 

ni es fa especial 

incidència en 

L’ADOLESCÈNCIA, 

moment crític per a 

qualsevol menor.  

• Conveni d’Acolliment 

Familiar Simple:  

 

1. CUARTO: 
Remuneració 

econòmica ( No hi ha 

massa control de 

despeses) 

2. QUINTO: Seguiment 

de l’acolliment (recull 

de mínims al 

conveni) 

3. TERCERO: Nins de 0 

a 3 mesos no aniran 

a l’escola bressol, 

però els nins majors 

de 4 mesos podran 
anar a l’escola 

bressol fins un 

màxim de 8h 

• Manca  de comunicació 

i coordinació entre els 
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departaments que 

treballen: Discapacitat, 

Família i Menors 

• Programa Esperança 

2013 (3 anys de vigència, 

20 infants dins el 

programa, 2 úniques 

adopcions) 

 
 

Factors 
externs 

A 
Amenaces 

 O 

Oportunitats 
• Consells Insulars 

estudien la 

creació d’un 

registre comú i 

únic per a les 

quatre illes per 

acolliments i 

adopcions per 
no demorar els 

terminis i 

agilitzar els 

processos.  

• Cercar aliances i 

sinèrgies amb 

altres 

institucions amb 

més experiència 

en matèria de 

Discapacitat com 

la Fundació 

Amadip Esment. 
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5.- Altres models d’èxit i experiències socials a Espanya (Discapacitat i 
família) 
 

Programa “Madres en mayúsculas” 

 
FEAPS Madrid i AFANIAS treballen des de l’any 2009 en un programa 

anomenat “MADRES EN MAYÚSCULAS” que consisteix en la promoció d’un 

grup de trobada i intercanvi d’experiències entre mares amb discapacitat 

intel·lectual.  

Entre 11 i 15 dones es reuneixen un diumenge al mes per parlar i debatre 

sobre dificultats a la feina, la relació amb els serveis socials, dubtes i consultes 

de tipus educatiu i domèstic, entre altres. També parlen de sexe, de ser mares, 

de la família o de la por que tenen la majoria d’elles a que li retirin el seu fill si 

abaixen mínimament la guàrdia. Se senten 24h, 365 dies de l’any en el punt de 

mira, jutjades, observades i avaluades.  

 

El programa de FEAPS Madrid “Madres en mayusculas” incideix en: 

 

• L’estabilitat laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. 

• Informació funcional i comprensible, és a dir, adaptada, des del moment 

de la concepció, fins al naixement del fill i fins i tot durant l’època 

adolescent i mentre els fills es fan majors. Una informació i suport que 

no només es dona als pares amb discapacitat, sinó també al seu entorn 

més pròxim. 

• Comptar amb serveis i ajudes per conciliar la vida familiar i laboral. 

• Suport emocional i formació per assumir amb garanties el seu rol de 

mares i dones treballadores. 

 
 

Fundació Meniños d’Astúries 

 

Aquesta Fundació asturiana va néixer l’any 1996 desenvolupant programes 

especialitzats d’intervenció familiar i prevenció de menors en situació de risc. 

Col·laboren amb l’administració pública i altres organitzacions socials i 
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actualment són un referent quant a bones pràctiques i en matèria d’adopcions i 

acolliments familiars de menors amb discapacitat. Hi treballen uns 60 

professionals i també fan feina a Madrid i Galícia. 

 

El seu programa   

 

• La formació de les famílies 

• El suport i el seguiment, abans, durant i després de finalitzat el procés 

d’acolliment o adopció. 

• El seu sistema de fases del pla d’acoblament: pre acoblament, 

acoblament i post acoblament tant del menor com de la seva nova 

família. 

 

El seu principal objectiu, tal i com va ressaltar la seva directora general, la Sra. 

Mònica Permuy, és aconseguir que cada nen i nena trobi la seguretat i l'afecte 

que només li pot proporcionar un entorn familiar estable i protector. 

Es tracta d’una organització petita, però que ha sabut integrar molt bé les seves 

fortaleses a l’hora de dur a terme les seves polítiques i posar en marxa serveis i 

programes d’ajuda als menors amb discapacitat que cerquen una família, així 

com a aquestes famílies. 

 

Entre les seves principals fortaleses se’n detallen, entre moltes altres, les 

següents:  

 

• Campanyes 100% efectives de sensibilització i captació de famílies a un 

cost bastant baix. Exemple: 6.000€ de campanya varen ser suficients 

per captar 12 famílies adoptives per a menors amb necessitats 

especials. El Govern d’Astúries va invertir uns 70.000€ per la darrera 

campanya, sense obtenir resultats satisfactoris. 

• Constantment analitzen i avaluen: campanyes, accions, programes, 

serveis, etc. 
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• La formació a les famílies, abans, durant i després de l’acolliment i/o 

adopció. És bàsic estar format i informat per poder prendre decisions 

conscients i responsables. 

• Disposen d’un Pla d’Acoblament que implementen en diferents fases: 

pre acoblament, acoblament i post-acoblament. 

• Per a la Fundació, el menor és el “protagonista” i el centre de totes les 

accions que es duen a terme des de la Meninos.  

• Marc jurídic: es compleixen al 100% els terminis establerts en la nova 

Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de 

protecció a la infància i l’adolescència.  

• Seguiment i suport a les famílies i els menors “sempre”. Tot i això, des 

del principi s’intenta apoderar a les famílies per a que no necessitin 

aquest suport.  

• Tractament específic i conscient en l’etapa de l’ADOLESCÈNCIA. És 

clau per a que no es produeixin cessaments en l’acolliment ni crisis en 

les adopcions que puguin acabar amb ruptura. 

• Totes les reunions amb la família biològica es duen a terme en la pròpia 

Fundació i això els serveix a ells també per obtenir informació i saber de 

primera mà com està evolucionant l’acolliment o l’adopció. 

• Treballen des del principi amb els tres microsistemes: menor + família 

biològica + família acollidora. 

• Es treballa de manera especial i específica el moment de la 

desvinculació amb la família acollidora i la vinculació post-acolliment 

amb la família biològica.  

 

 
6.- Discussió  
  
 

Després de dur a terme la present investigació, és legítim plantejar-se 

que potser si existís a la nostra Comunitat Autònoma una xarxa consolidada, 

específica i professional de recursos i suport a les famílies amb discapacitat 

intel·lectual, aquestes no delegarien tant la cura dels seus fills a la seva família 

extensa o la seva xarxa social més pròxima. Si fos així, potser més mares amb 
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discapacitat se sentirien més preparades i lliures a l’hora de defensar els seus 

drets i prendre una decisió tan complexa i difícil com és la maternitat. 

Ens cal abandonar la percepció dels prejudicis socials vers les persones amb 

discapacitat intel·lectual. Cada persona i nucli familiar és un món en sí mateix 

que caldria tractar des d’una perspectiva individual i singular. Es fa necessari 

sensibilitzar a la societat civil, els professionals i els agents polítics que 

aquestes persones, pel simple fet de ser-ho tenen, com qualsevol de nosaltres, 

un drets adquirits que no es poden vulnerar. 

Tant la Fundació Amadip Esment com i, sobretot, la institució que actualment té 

les competència en matèria de menors i discapacitat a Mallorca, és a dir 

l’IMAS, haurien de ser capaces de fer autocrítica, sumar esforços i sinergies, 

per tal d’aconseguir en el futur unes relacions professionals més fructíferes i 

eficients tenint en compte que s’adrecen a un col·lectiu vulnerable i 

especialment sensible. 

També és cert però que aquesta fragilitat i feblesa sovint condueix a moltes 

famílies a exercir una legítima sobreprotecció vers la persona amb discapacitat. 

Un fet que, a la llarga i, tal i com s’ha vist al llarg d’aquest estudi, pot arribar a 

ser contraproduent perquè aquestes persones es troben, o creuen sentir-se per 

decret, en disposició d’exigir tota una sèrie de drets, beneficis i ajudes que, tot i 

que li són propis, de vegades no valoren lo suficient. 

 La present investigació ens ha permès veure i concloure que ambdues 

institucions d’estudi tenen aspectes millorables en la seva gestió i compromís 

amb el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. Tot i així aquest fet 

s’ha de veure com el que és realment, una “oportunitat” de millorar i avaluar 

que s’ha de aprofitar i revertir en positiu. En l’apartat de conclusions es 

detallaran aquests aspectes de millora i es plantejaran algunes propostes 

concretes que cerquen, precisament això, millorar per tal de ser molt més 

efectius a l’hora d’implementar nous serveis o noves polítiques d’actuació. No 

podem obviar tampoc que en aquest estudi exploratori no s’ha entrat a valorar 

l’apartat de gestió i transparència econòmica del binomi d’estudi, però sense 

entrar-hi específicament, sí que s’han pogut detectar l’existència de la manca 

de transparència i rigor en aquest sentit. 
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En el cas de l’IMAS, especialment, aquesta avaluació o auditoria econòmica 

hauria de ser una obligació per part de la pròpia administració donat que els 

recursos que s’hi destinen als serveis socials són públics. És un apartat que 

seria molt interessant avaluar i analitzar en profunditat. 

Per altra banda, sorprèn que, en aquesta institució, la comunicació interna 

entre departaments és pràcticament inexistent i la coordinació entre 

professionals i àrees de feina també.  

Un altre aspecte que m’agradaria ressaltar a mode de conclusió és la percepció 

social que moltes persones i famílies tenen del departament de Menors de 

l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. La percepció en general no és bona, més 

aviat el contrari i aquí, crec necessari fer autocrítica i millorar el procediments i 

els protocols d’execució de les decisions judicials en matèria de, per exemple, 

retirada de menors. En cap cas i, cap de les dues institucions no pot oblidar 

que està treballant amb persones i que normalment es troben dins entorns i 

situacions de veritable vulnerabilitat i marginació. 
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7.- Conclusions  
  

L’aposta concloent d’aquest estudi exploratori és que ens cal a tots, 

persones amb i sense discapacitat intel·lectual, una actitud més crítica i 

reflexiva, més oberta, per arribar a un coneixement general més ampli i 

fonamentat de la qüestió que ens ha ocupat al llarg de la present investigació. 

Després d’analitzar totes les dades rellevants obtingudes mitjançant les 

diferents tècniques metodològiques  arribem a les següents conclusions: 

  

• Existeix la clara necessitat de crear una planificació centrada en la 

persona (les seves necessitats, els seus interessos, etc). Al cap i a la fi, 

el que necessiten la majoria de persones amb discapacitat intel·lectual, 

tal i com es desprèn del qüestionari que han respost, és un pla de suport 

personalitzat i específic adaptat a les seves necessitats (Aznar & 

González Castañón, 2010) 

• Actualment encara fa falta una bona xarxa de serveis i suport consolidat, 

com ja existeix en altres països com el Regne Unit i altres Comunitats 

Autònomes, que permeti aconseguir la inclusió completa tant a les 

mares amb discapacitat intel·lectual com als seus fills (Pérez, 2010) 

•  Les persones amb discapacitat intel·lectual presenten uns patrons de 

conducta molt similars en relació a la maternitat i la criança dels fills: no 

s’assumeix cap limitació personal per cuidar bé dels fills, no s’és 

normalment conscient del repte i la transcendència de prendre la decisió 

de ser pares, així com tampoc no es percep l’ajuda familiar o 

institucional com un fet extraordinari i costós sinó que es normalitza i 

s’assumeix com un fet que li és propi o al que tenen dret per la seva 

condició. 

• Menors que, per les seves característiques especials, tenen moltes més 

dificultats per ser adoptats o acollits per una família. En conseqüència 

aquests menors solen passar més temps del previst, sobretot quan han 

assolit ja una certa edat, en el sistema de protecció de menors de 

• Pares amb discapacitat que cuiden dels seus fills parcialment. La família 

extensa se’n fa càrrec en la majoria de casos 
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• La situació que més es repeteix entre les més de 30 famílies 

constituïdes a la Fundació Amadip Esment 

• Tots els fills de mares amb discapacitat intel·lectual que estan 

institucionalitzades, també seran institucionalitzats 

• Seria interessant plantejar-se generar com una mena de grup 

d’autoajuda que, en un entorn relaxat i distés i, amb l’ajuda d’experts en 

diferents disciplines, puguin donar el suport que aquests pares i mares 

necessiten. 

• És necessari també realitzar una gran feina en matèria de sensibilització 

social i en àmbits molt concrets com seria, el sanitari o el judicial, per 

citar només dos exemples. En el primer cas, en l’àmbit sanitari, no es té 

en compte el ... de la discapacitat en el cursos de preparació al part. En 

l’àmbit laboral on les dones amb discapacitat intel·lectual segueixen 

guanyant menys doblers que  (Pérez, 2010) 

• Una altre qüestió important a tenir en compte és el treball en xarxa, però 

amb la implicació i el compromís de tots els agents participants de 

manera equitativa i compromesa. 

   

En relació a les possibles propostes de millora, inicialment es planteja fer una 

distinció quant a les propostes per a cadascuna de les institucions d’estudi, 

però moltes d’aquestes propostes, podrien ser implementades indiferentment 

per ambdues organitzacions. Per tant, a continuació es mencionen algunes 

d’aquestes possibles propostes de millora. 

  

• Es proposa crear equips multidisciplinaris de professionals que puguin 

atendre, valorar i avaluar les diferents situacions d’aquestes famílies i 

menors. Només així es podrà donar una resposta ràpida i efectiva a les 

seves necessitats. 

• Intervenció immediata en les diferents etapes: planificar, formar i 

informar sobre l’acte de la concepció, l’embaràs (conseqüències, riscs, 

avantatges i inconvenients), part, habilitats de criança, etc. 
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• Dins la pàgina Web de les dues institucions seria interessant elaborar un 

apartat per donar veu als usuaris de la pàgina i de tots els serveis, 

ajudes i prestacions que ofereix  cada entitat. 

En aquest sentit es recomana molt la visita i anàlisi de la pàgina Web de 

l’organització britànica “Disability, Pregnancy & Parenthood” 

http://disabledparent.org.uk/ 

En la pàgina web de DPPI hi ha un espai que dur el títol de “¿Amb què 

necessito ajuda? i una sèrie de camps que permeten expressar-se en aquelles 

àrees que representen una especial dificultat per a les persones amb 

discapacitat. Aquests camps van des de: ajuda i assessorament legal, 

comunicació, suport escolar per als seus fills, cites amb el metge, canviar els 

bolquers, etc.  

 

• Es fa necessari en ambdues institucions desenvolupar un pla estratègic 

específic en matèria de discapacitat i família i fer-lo extensiu a altres 

departaments com Menors i Adopcions o Acolliments Familiars. 

• Millorar i fomentar el treball en xarxa: àmbit sanitari, educatiu, judicial, 

institucions, professionals, famílies, persones amb discapacitat 

intel·lectual,  etc. 

• Cercar referències, suport i ajuda en aquells països, com és el cas dels 

Estats Units, on existeixen programes basats en la evidència (BEP) 

implantats i , on des de fa anys es treballa amb famílies amb discapacitat 

intel·lectual i els seus fills i entorn més pròxim, per tal de dotar-los de les 

habilitats que necessiten per poder exercir amb garanties i seguretat el 

seu rol de pares. 

 

En definitiva i, una vegada fet aquest primer estudi exploratori en matèria de 

discapacitat i família a Mallorca, la conclusió final és que a la nostra Comunitat 

Autònoma i, per no posar el focus en cap de les dues institucions analitzades, 

encara queda molta feina a fer en aquest sentit.  
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Tot i això, també és cert que cal plantejar-se l’anàlisi i les conclusions que 

s’acaben de presentar, com a una oportunitat de millora i l’inici d’una etapa de 

canvi i reflexió crítica. De fet, tot i que només s’han mencionat dues de les 

experiències i programes que més èxit estan tenint a Espanya en relació a la 

discapacitat i la parentalitat, hi ha altres casos i models socials de gestió, tant 

aquí com a alguns països europeus veïns que ens poden servir de referent i 

ajuda a l’hora d’implementar noves polítiques i noves maneres de fer. Cal 

destacar que, en aquest sentit, molts dels professionals entrevistats plantejaven 

obertament aquesta necessitat de canvi, així com propostes concretes de 

millora. Un fet que resulta de gran valor i rellevància tenint en compte que, al 

cap i a la fi, seran ells els que finalment, com ja fan en l’actualitat, hauran de 

treballar amb el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, els seus 

fills i les seves famílies.  
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Annexos 

 
ANNEX I ___________________________ 
 

                    

 

Conformitat per a la gravació de l’entrevista amb l’objectiu de 
garantir la seva transcripció. 

 

  Estem realitzant una investigació sobre Família i Discapacitat. Volem 

analitzar i avaluar els protocols actuals d’actuació en matèria d’acolliment familiar, 

adopció i discapacitat dins el binomi Amadip Esment i l’Institut Mallorquí d’Afers 

Socials (IMAS), Institució actualment competent en la matèria. 

 

Com a professional i expert en la matèria, ens agradaria conèixer la seva opinió 

al respecte i saber, de primera mà, com treballa en aquest àmbit social.  

fPer tal de poder dur a terme aquesta entrevista, necessitem la seva autorització per 

gravar-la i procedir posteriorment a la seva transcripció.   

 

  Per tot l’abans esmentat, (nom i llinatges de 

l’entrevistat/da)......................................................,  

manifesta la seva CONFORMITAT per tal de participar en la present investigació. 

 

Palma a ..... de ...........de 2016. 

 

SGT.: (nom complet i signatura). 

 
 
 
 
 
 
ANNEX II ___________________________ 
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Conformitat per part dels menors o persones amb discapacitat que 
participaran en la investigació 

 

 Estem realitzant una investigació sobre Família i Discapacitat. Volem analitzar i 

avaluar els protocols actuals d’actuació en matèria de discapacitat, acolliment familiar i 

adopció, dins el binomi Amadip Esment i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), 

Institució actualment competent en la matèria. També volem saber que s’està fent a la 

resta d’Espanya dins aquest àmbit. 

 

Ens agradaria conèixer la teva opinió al respecte i saber, de primera mà, com ha 

estat la teva experiència en relació a la discapacitat i, si ho ets, també a la 

maternitat/paternitat. Per tal de poder dur a terme aquesta entrevista o història de vida, 

necessitem la teva autorització per gravar-la (àudio i vídeo) i poder procedir 

posteriorment a la seva transcripció i anàlisi. 

L’objectiu de l’estudi és donar-vos veu a les persones amb Discapacitat com a 

principals usuaris d’aquests serveis i d’aquesta atenció.  Volem conèixer la vostra 

opinió sobre els educadors, els programes, l’acollida, la formació, com us preparen per a 

ser pares i mares i, en definitiva, saber què milloraríeu i per què.   

 

Part de la gravació s’utilitzarà com a presentació i defensa del Treball de Fi de Máster 

“Discapacitat i família. Persones especials amb pares de ..... Júpiter? 

 

  Per tot l’abans esmentat, (nom i llinatges de l’entrevistat/da o del seu 

tutor/a)......................................................,  

manifesta la seva CONFORMITAT per tal de participar en la present investigació. 

 

Palma a ..... de ...........de 2016. 

ANNEX III ___________________________Guions d’entrevistes 
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Entrevista al magistrat Joaquín Andrés Joven 

1.    Protección del menor ISM 

2. Derechos y obligaciones adquiridas: Menor (ISM), padres con 

discapacidades y familia extensa 

3. Plazos con la nueva reforma legal: se cumplen en los casos de las personas 

con discapacidad? En caso de acordarse una medida de protección, se 

priorizará el acogimiento familiar frente al residencial. ¿Cuáles son actualmente 

los plazos máximos de estancia en los centros y la presentación de informes 

justificativos? 

 

Con la nueva reforma de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. 

Artículo 2 Interés superior del menor = En caso de acordarse una 

medida de protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial 

 

4. Según las circunstancias o en qué circunstancias, si es que es posible, se 

podría recomendar el aborto por estas mujeres con discapacidad o incluso 

alguna intervención quirúrgica permanente de esterilidad? 

5. Cree que son necesarios y deberían ser obligatorios, los estudios / informes 

de impacto de determinadas leyes, como la LO 8/2015, de 22 de julio? ¿Por 

qué? 

6. IMAS Póster y solicitud de familias para adoptar o acoger a menores con 

discapacidad. “Nin de 6 años con una discapacidad leve, menor con 11 años y 

un retraso en su desarrollo madurativo, etc ....” ¿Se están vulnerando sus 

derechos, confidencialidad, protección de datos, derecho a la intimidad, etc? 

 

7. Casos específicos: 

 

• Mujer joven de 25 años con una discapacidad reconocida del .....%. Se queda 

embarazada y tiene a su hija. Cuando nace, con días y sin que ella la haya 

prácticamente visto, menores le retira a su pequeña. 

Actualmente la niña tiene 9 años y vive desde el principio con su tía. Ella sólo 

puede pasar un sábado cada 15 días con su hija y reclama poder verla más. 
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Está medicada, tiene trabajo, vive de manera autónoma con su pareja y 

reclama pasar más tiempo con su hija. Esta retirada la marcó y la afectó 

mucho. Por parte de su cuñada y la menor no habría ningún problema en que 

las dos pudieran pasar más tiempo juntas, pero Menores no lo permite. ¿Qué 

se puede hacer? ¿Son normales estas situaciones? ¿Cuáles podrían ser las 

razones? 

 

9.- Criterios, valoración y protocolos para decidir que unos padres con 

discapacidad no pueden cuidar de sus hijos? En base a qué se toman estas 

decisiones 

 

• Caso de XX. Porcentaje de discapacidad 39% (Retraso mental ligero). Ha 

tenido 4 hijos de dos parejas diferentes. Le retiraron un menor y el dieron en 

adopción sin su consentimiento. ¿Es esto posible cuando hay una situación de 

desamparo? ¿Los padres biológicos, no deben consentir y autorizar siempre? 

 

8.- Para proceder a dar un niño con discapacidad en adopción, sólo hace falta 

que el juez determine una situación de desamparo o tutela por parte de la 

administración o que los padres biológicos den su consentimiento, no es así? 

 

7.- Considera que el propio sistema judicial vulnera los derechos de las 

personas con discapacidad intelectual. 

La documentación no está adaptada para personas con dificultades y algún tipo 

de discapacidad. Mediadores específicos para ayudar a las personas con 

discapacidad intelectual por ejemplo. 

 

9.- Registro RUMI (Registro Unificado de Maltrato Infantil) La caib pero las 

competencias en materia de menores las tienen el Consell. Incoherencia, 

duplicidades? 
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Guió de l’entrevista als professionals de l’IMAS 

ENTREVISTA a Joan Escandell Mayans, Cap d’Acolliments Familiars de l’IMAS 

 

1. R: ¿Des de quan funcionen aquestes dues àrees acolliments i adopcions 

l’IMAS? ¿Des de quan tenen les competències? 

2. R: Sé que tenen un programa especial o, millor dit, un programa que 

atén especialment a menors amb necessitats especials (grups de 

germans, nins majors de 6 anys, menors amb discapacitat, etc). ¿Què 

fan per donar a conèixer aquest programa i com duen a terme la 

captació de famílies que vulguin acollir o adoptar a aquests menors amb 

necessitats especials? 

3. R: ¿I en aquests moments teniu famílies, en cartera per dir-ho d’alguna 

manera, per acollir a aquestes persones amb aquestes necessitats 

especials? 

4. R: ¿L’IMAS s’ha posat en contacte amb altres CC.AA allà on realment, 

diguéssim el sistema de captació de famílies, els estigui funcionant bé? 

5. R: En relació al Programa Esperança, quan i com va néixer aquest 

programa i quines són les seves característiques principals. 

6. R: ¿Per què només són adopcions, Esperança? 

7. R: ¿No és acolliment? 

8. R: Per tant, en relació a les tècniques de captació que, des de l’IMAS es 

fan, per captar a famílies que estiguin disposades acollir, de manera 

temporal o indefinida, a menors amb necessitats especials, des de 

l’IMAS només es fan els tríptics, alguna xerrada .... No es fa res més. 

9. R: ¿Però sí que tenen un col·lectiu de menors amb aquestes necessitats 

vivint a centres residencials en aquests moments? 

 

ENTREVISTA a José Manuel Portalo Prada, Dir. Insular de Discapacitat l’IMAS  

 

1.      Criterios, valoración  y protocolos para decidir que unos padres con 

discapacidad, o uno de ellos, no está capacitado para cuidar de sus hijos. 

Quién lo decide?  
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2.      Plazos de estancia en centros residenciales: Se cumplen estos plazos 

recogidos en la nueva reforma de la Ley de Protección a la Infancia y a la 

Adolescencia, en el caso de los menores con discapacidad?  

3.      Según las circunstancias o en qué circunstancias, si es que es posible 

legalmente, se podría plantear y/o recomendar el aborto para algunas mujeres 

con discapacidad o incluso alguna otra medida?  

 4.      IMAS Póster y solicitud de familias para adoptar o acoger a menores con 

discapacidad ¿Se estarían vulnerando alguno de sus derechos 

(confidencialidad, intimidad, protección de datos, etc)    

5.-    La documentación no adaptada a las personas con discapacidad 

intelectual. Vulnera el propio sistema judicial los derechos de estas personas 

6.-    Para adoptar un menor con discapacidad sólo hace falta que un juez 

determine su situación de desamparo o tutela de la administración o que los 

padres biológicos den su consentimiento?  

7.-    Protección del menor ISM VS obligaciones adquiridas y derechos de la 

familia extensa que, a menudo, se ve obligada a cuidar de los hijos de sus 

hijos.  

 

Valoración parte técnica: 

 

• Valoración de las familias con discapacidad:   

Buen diagnóstico de incapacidad  

• Pronóstico de recuperación de una familia  

• Criterios y protocolos de actuación: quién, qué  y cómo se valora  

• ¿Cuántos equipos y cuántas personas trabajan actualmente en 

discapacidad del IMAS?  

• ¿Qué coordinación existe entre los diferentes departamentos y 

programas que tienen alguna relación con discapacidad?  

• ¿Considera que hacen falta cambios y mejoras? ¿Hay alguna propuesta 

concreta sobre la mesa? ¿Nos podría avanzar alguna cosa al respecto? 

• ¿Cómo se ha funcionado hasta ahora?  Desde cuando se tienen las 

competencias en materia de discapacidad en Baleares?   
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• Hay profesionales con una formación específica para trabajar con estas 

personas?   

• El IMAS dispone de protocolos de actuación específicos para atender a 

las personas (adultos y menores) que llegan a la institución con alguna 

discapacidad o necesidad especial?   

• Venimos de entrevistar a los departamentos de adopciones y 

acogimiento familiar y cuando introducimos el tema de la discapacidad o 

necesidades especiales (Programa Esperanza o acogimientos en familia 

Canguro) parece que no exista ningún tipo de comunicación, 

coordinación o conocimiento de las diferentes áreas de menores que 

trabajan a diario con la discapacidad) ¿Qué piensa de este hecho 

evidente?  

• Reciben ninguna solicitud por parte del departamento de adopciones, 

concretamente de los profesionales que gestionan el Programa 

Esperanza, para solicitarles información o colaboración para la captación 

de familias que quieran adoptar a menores con necesidades especiales.  

• Tienen conocimiento de este Programa Esperanza? 

• Y con el departamento de acogimientos familiares, existe ninguna 

relación profesional cuando se tratan casos que afectan a menores con 

discapacidad o cualquier tipo de necesidad especial?  

 

 

ENTREVISTA a Mª Lluïsa Servera Pieras, Responsable de l’àrea d’adopcions 

de l’IMAS i del PROGRAMA ESPERANÇA (Adopcions de menors amb 

discapacitat i necessitats especials) de l’IMAS 

 

LA DISCAPACITAT A L’IMAS 

 

• ¿Com funciona actualment els serveis o departaments?  

• ¿Quants equips i quantes persones hi treballen actualment? 

• ¿Quina coordinació existeix entre els diferents departaments? 

• ¿Considera que fan falta canvis i millores? 
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• L’IMAS disposa de protocols d’actuació específics per atendre les 

persones (adults i menors) que arriben a l’entitat amb alguna necessitat 

especial/discapacitat? 

• ¿Des de quan existeix el departament? ¿Des de quan es tenen les 

competències en l’àmbit de la discapacitat? 

 

EL PROGRAMA ESPERANÇA 

 

• ¿Quan i per què neix el PROGRAMA ESPERANÇA? 

• Des del seu naixement ¿Quantes adopcions de menors amb necessitats 

especials s’han produït?  

• ¿Quantes d’elles són de persones amb discapacitat intel·lectual? 

• Dades: adopcions nacionals / internacionals? (Les que hi ha a la web 

són del 2011) 

• Navegant per la pàgina web de l’IMAS, veiem que ni a PROCEDIMENT 

PER ADOPCIONS NACIONALS, ni a les estadístiques que finalitzen al 

2011, apareix cap menció especial a les persones amb necessitats 

especials. ¿Ens podria facilitar les dades dels darrers 5 anys en relació a 

les adopcions de persones amb necessitats especials?  

 

PROGRAMA ESPERANÇA: Difusió i captació de famílies 

 

• Quines actuacions porten a terme per difondre el seu programa 

d'adopcions de menors amb necessitats especials? ¿Tot s’engloba dins 

el PROGRAMA ESPERANÇA? 

• ¿Quin balanç en fan del programa ESPERANÇA? ¿Quin són els 

principals reptes/dificultats als que s’enfronten? 

• Com realitza l’IMAS la captació de possibles famílies acollidores i / o 

adoptives? (Programes i tècniques de captació més efectives que 

utilitzen) 

• ¿Quin tipus de campanyes es duen a terme per captar les possibles 

futures famílies adoptives? ¿S’avaluen els resultats i l’eficàcia 

d’aquestes campanyes? ¿Com? 
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• El perfil de les famílies: Molt breument, ¿com les definiria? 

• Grups d’interès/telèfons i dades de contacte en els materials/ la recepció 

de possibles cridades/vies de captació 

 

EL MENOR I LES FAMÍLIES (Pla d’acoblament) 

 

• ¿Com treballeu amb les famílies i els menors?  

• ¿Existeixen protocols o un pla d’acoblament específic? 

• Descriure els protocols i la manera de procedir de l’IMAS des que una 

família, o qualsevol persona crida per sol·licitar informació: especificar 

les passes/etapes 

• Arriba el moment de l’adopció, de l’acoblament real, és a dir, el menor 

arriba a la seva nova llar. ¿Com procediu a partir d’ara? (protocols, 

terminis, actuacions sistèmiques, avaluacions de l’adopció, controls, 

seguiment, suport i ajuda a les famílies, etc) 

• Podríem disposar d'un model o pla per veure en què consisteix 

realment? 

• El Pla de seguiment de l'evolució de l'acolliment familiar 

• De quins elements consta el pla de seguiment i qui i com s'elabora? 

• Cada quant temps s'emeten nous informes periòdics sobre l'evolució de 

l'acolliment familiar? Es realitza alguna cosa similar en el cas de 

l'adopció o es duen a terme procediments totalment diferents? 

 

SUPORT A LES FAMÍLIES (3 microsistemes amb els que cal treballar: menor, 

família biològica i família acollidora) 

 

• Disposen aquestes famílies d'una atenció personalitzada i / o telefònica? 

¿Puntual, 365 dies a l'any, telefònica unes hores al dia? 

• Quin tipus de suport reben les famílies? ¿Abans, durant i després del 

procés? Durant quant de temps reben aquest suport? 

• Conflictes en l'acolliment 
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• Com es procedeix en el cas que arran de la redacció de l'informe 

sorgeixin o es detectin problemes, conflictes i // o possibles dificultats en 

l'acollida? 

• Com, qui i quan s'intervé? 

• El cessament de l'acolliment familiar ¿Com es gestiona des de l’IMAS? 

• S'ha de preparar a la família biològica i acollidora per a aquesta acollida, 

però aquesta pot ser temporal Com se'ls prepara a ambdues famílies per 

al cessament de l'acollida? 

• Com s'intervé amb el menor? ¿En quins terminis? 

• Quins solen ser els principals motius del cessament d'un acolliment? 

• Quan les famílies acollidores accepten ser-ho, estan informades en tot 

moment de les condicions i els terminis de l'acolliment és així? 

• Òbviament en el cas de les adopcions d'aquest grup de menors amb 

necessitats especials, no es procedeix de la mateixa manera, oi? Es pot 

arribar a revocar una adopció per haver-se produït una inadequada 

assignació menor-família adoptiva? 

• ¿Què passa quan el menor arriba als 18 anys i la família biològica no 

se’n pot o no vol fer-se càrrec? ¿Què succeeix amb la família acollidora) 

• Es prepara d’alguna manera a les famílies per a una possible 

desvinculació o cessament de l’acolliment? 
 

EL MENOR I L’ADOLESCÈNCIA (edat crítica) 

 

• Sabem que l’adolescència és un moment crític per a tots els menors, 

tinguin o no discapacitat o necessitats especials ¿Des de l’IMAS es té 

d’alguna manera en compte aquest moment crucial de la vida del 

menor? 

• ¿Es dona algun suport especial a les famílies acollidores en aquest 

moment o inclús abans que arribi? ¿Se les prepara d’alguna manera? 

• Conflicte durant l’acolliment o cessament, solen donar-se, sobretot, en 

aquesta època crítica que és l’adolescència. Moment de redescobriment 

del menor. 
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TERMINIS LEGALS D’ACTUACIÓ  

 

• ¿Quin valor se li atorga al tema dels terminis a l’IMAS? ¿Com es 

redueixen, què s’està fent en aquest sentit? 

• 6 mesos (+6anys) i 3 mesos (-3anys) 
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ANNEX IV _______________________Reunió amb mares amb discapacitat 
 

Proposta de blocs temàtics per a la reunió amb el GRUP DE MARES 
D’AMADIP ESMENT (24/05/2016 a les 17:30h, Son Rullan. Apart. 213) 

 
à  ELS DRETS 
 

• El dret de les persones amb discapacitat a ser mares i pares. 

• El dret del menor a ser protegit i a créixer en un entorn apropiat i segur.  

• El dret de la família: pares, padrins, tiets, germans, etc. ¿Com els pot 

afectar en les seves vides les vostres decisions?  

 

à  SUPORT FAMILIAR, SOCIAL I INSTITUCIONAL  
 

• La importància d’aquesta ajuda familiar i d ‘Amadip Esment per poder 

cuidar dels seus fills. 

• ¿Què valoren més? 

 

à HABILITATS PARENTALS (Aprendre a ser bons pares!) 
 

• Programes de competència familiar per a persones amb discapacitat 

intel·lectual. 

• Els agradaria aprendre a ser bons pares, abans de ser-ho, o millorar les 

seves habilitats parentals si ja ho són ¿Per què? 

 
à  LA DISCAPACITAT / FAMILIA ESTABLE 
 

• ¿Com viuen, perceben i senten la seva pròpia discapacitat? 

• ¿Senten que tenen limitacions? 

• ¿Com creuen que la seva discapacitat pot afectar els seus fills i la seva 

família? 
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ANNEX IV _______________________Qüestionari “Padres con 
discapacidad, el reto de formar una família estable” 
 
** Adjunt en pdf 

 


