
Associació “in via”, és 
una entitat sense afany 
de lucre i declarada 
d’utilitat pública que 
sorgeix a Friburg 

(Suïssa) per atendre la dona jove i/o 
adolescent que fora del seu entorn fami-
liar es trobava sense recursos socials ni 
de feina. Arriba a Espanya fa més de 
cent anys, i a Barcelona l’any 1953. Es 
començà coneixent per Casa de la Jove, 
perquè s’acollien i allotjaven a les noies 
que arribaven d’altres comunitats a 
Catalunya, buscant una oportunitat de 
formació i de feina. Aquesta tasca conti-
nua fent-se, tant amb dones del propi 
territori com de la resta d’Espanya i d’al-
tres països, sovint sense papers. Sempre 
en situació de risc social, des dels 16 
anys amb o sense fills, de procedència i 
derivació diversa, que són ateses en les 
seves necessitats bàsiques, així com en 
l’acompanyament en la pròpia reinser-
ció, les 24 hores del dia 365 dies a l’any. 

L’associació ha tingut sempre molt 
clar el seu lema, “in via”, acompanyar 

la persona en el seu procés vital, al 
costat, reconeixent-la perquè se 

senti protagonista de la seva 
pròpia historia. Així, els projec-

tes segueixen un estil de tre-
ball, impregnat pels nostres 

valors de coherència, inte-
rès per les persones, 

compromís, empatia i 
treball en equip. 

En aquest sen-
tit, el planteja-

ment que fa 
d’atendre els 

infants, ado-
lescents i 

joves, és a 
t r a v é s 

de la seva veu, recollint el que vol i pot 
expressar per poder-ho treballar amb 
cadascun d’ells i elles. 

És per això que la proposta d’una 
Taula per la Infància i Adolescència de 
Catalunya (TIAC) és molt necessària per 
continuar i aprofundir, de manera con-
junta amb d’altres organitzacions, sobre 
el present de la nostra infància/adoles-
cència que serà el futur de les nostres 
comunitats. 

Casa de la Jove, com a servei refe-
rent que integra diferents col·lectius 
amb diferents necessitats, ha sigut l’ori-
gen de tots els projectes de l’Associació 
“in via”. Aquest servei va a començar a 
rebre trucades d’adolescents, joves i 
adults que demanaven informació i 
assessorament sobre situacions i pro-
blemàtiques familiars i/o socials, de 
relació amb el seu entorn més proper. 
Com a metodologia, es convida als 
adults i als nois i noies a venir per desen-
volupar una via de diàleg entre els 
membres de la família sense jutjar, sinó 
recollint perquè entre tots es poguessin 
reconèixer en el conflicte i en la gestió 
del mateix. Estem parlant de l’any 1980. 

La creació dels Joves “in via”, el 1982, 
pisos d’autonomia per atendre a joves 
tutelades i ex-tutelades, també integra 
aquesta forma de fer,  tenint en compte 
les necessitats i interessos de les noies 
per poder treballar l’acceptació de la 
realitat de cadascuna i capacitar-les per 
aconseguir un futur millor, des de l’es-
forç de les mateixes noies i de l’equip de 
professionals. 

Els dos habitatges d’inclusió, Casa 
de la Jove i Joves “in via”, tenen una dinà-
mica que estableix assemblees periòdi-
ques per tractar temes que preocupen a 
cadascuna de les habitants i, a més, es 
manté una estreta comunicació amb 

elles que va més enllà de la simple reco-
llida de dades o compliment de la nor-
mativa.

La mateixa manera de treballar es 
pot trobar en el Centre de Inserció i For-
mació Aurora Garriga (CIF), on s’atenen 
dones (1953), nouvingudes i autòcto-
nes, amb histories de vida força compli-
cades, que són els pals de paller de les 
seves famílies, per tant, amb fills i filles a 
càrrec, i que, per les seves circumstàn-
cies, han de treballar moltes hores, i 
aquests nois i noies poden sentir-se sols 
i se’ls pot brindar ajuda des d’altres ser-
veis de l’associació. Al centre també 
s’està portant una acció de formació i 
d’integració de persones joves amb dis-
capacitat (1989), sempre afavorint l’es-
colta de les seves necessitats i també de 
les seves il·lusions per poder integrar-
los socialment i laboralment. De fet, 
alguns d’aquests joves estan en altres 
serveis (Espai d’aprendre “in via”), per tal 
de treballar la seva socialització i millo-
rar la part acadèmica en petits de grups 
de debat.

Poc a poc aquesta manera de treba-
llar ha sigut la base dels diferents pro-
jectes que a partir de l’any 1995 tenen a 
veure amb una sistematització de la 
tasca en mediació. En aquest sentit, es 
gestiona Infància Respon i el Servei d’Ori-
entació i Mediació de la Infància i de 
l’Adolescència (SOMIA) de la Direcció 
General de la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA) de la Generalitat de Catalunya,  
a partir de l’any 1997, on es recullen les 
demandes que tenen a veure amb la 
conflictiva familiar quan hi ha un infant/
adolescent implicat. Molt especialment 
en el SOMIA, l’Associació “in via“  deixa 
sentir la veu de l’infant/adolescent per 
gestionar qualsevol problemàtica de la 
convivència familiar. 

L’

Associació “in via”, des de 1953 
a Barcelona donant suport a 
infants, adolescents i famílies
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Noies conversant amb l’educadora en una de les sessions de l’associació

Mes tard s’obre el Projecte ENDA-
VANT (2004), amb una acció interfami-
liar de grups de resolució de conflictes i 
una altra intrafamiliar per acompanyar 
de manera psicoeducativa o terapèu-
tica a la família o a través d’una media-
ció familiar. Els grups interfamiliars són 
de pares i mares amb fills i filles adoles-
cents, només d’adolescents, i també de 
pares i mares amb fills i filles fins a 12 
anys. Amb aquests grups es fa una inter-
venció que afavoreix la gestió dels con-
flictes de convivència de l’entorn fami-
liar, escolar, social... En definitiva, la his-
toria familiar de conflictes, discrepàncies 
i no conformitats, el diàleg entre els 
membres familiars o entre diverses 
famílies, fa que es puguin establir noves 
mirades a la situació personal per poder 
millorar la comunicació i establir canvis 
en el funcionament i les actituds per tal 
que cadascú assumeixi el seu rol dife-
renciat de l’altre, facilitant models ade-
quats, vàlids i significatius als més joves 
i obrint noves línies de comunicació 
més adequades. 

També s’ha gestionat el Nexe (2005-
2012), Punt de Trobada de la Secretaria 
de Família de la Generalitat de 
Catalunya,  on l’associació ha apostat 
per tal que els nens i nenes amb proge-
nitors en conflictes de separació, fossin 
atesos de manera íntegra, reconeguts 
en les seves necessitats i interessos pels 
seus pares. Així, s’ha fet una tasca per 
mantenir aquest rol des de l’escolta 
activa de les verdaderes problemàti-
ques vers els infants/adolescents.

Un altre servei gestionat des de 
2007 fins ara ha estat l’Espai de visites 
per infància i adolescència EVIA, de 
DGAIA, on es realitzen les visites esta-
blertes entre els infants/adolescents 
que es troben sota tutela o guarda 

administrativa de l’administració. L’any 
2009, l’Associació “in via” i l’entitat Alter 
Civites va realitzar un protocol per 
garantir els drets dels infants i adoles-
cents i les seves famílies, des de la reti-
rada de l’infant de la família, el fet de la 
comunicació entre família i administra-
ció i la relació infant-família-administra-
ció. Es proposava, un cop més, que el 
dret l’infant/adolescent a ser escoltat 
fos reconegut.  

Els serveis més nous (2010) de l’as-
sociació són els ESPAIS “in via”:

- Espai Psicologia. Tot i que funciona 
des de l’any 1983, no va ser fins el 2010 
que aquest servei s’integra als altres 
Espais. L’atenció principal sempre ha 
sigut vers l’adolescent i l’infant, tot i que 
també s’atén la persona adulta. 

- Espai d’Aprendre, dedicat en exclu-
siva al suport educatiu als infants, ado-
lescents i joves. A partir de petits grups 

de diferents nivells educatius i escales 
socials, s’atenen les pròpies mancances 
i/o capacitats per compartir i construir 
amb la resta del grup, amb la interven-
ció de diversos professionals. 

- Espai Mediació, obert als conflic-
tes en general. S’atenen les persones 
com a protagonistes en la problemàtica 
plantejada i la seva resolució, des de 
conflictes de parella a l’atenció més 
comunitària, abraça un ventall ampli de 
situacions ateses per especialistes medi-
adors. Quan es tracta d’un trencament 
de parella amb fills i filles, sempre es 
proposa assessorament per explicar-los 
la separació i un espai on atendre als 
nens i nenes per escoltar què volen o 
què poden dir sobre la separació dels 
progenitors. ja que l’Associació “in via”, 
ha considerat sempre aquest dret de 
l’infant/adolescent de ser escoltat i 
reconegut com ineludible.  

La plataforma de les entitats 

d’Infància i Adolescència a Catalunya
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